
ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS REGIONO PROJEKTŲ SĄRAŠŲ KEITIMO PAGAL PRIEMONĘ
"NE STACIONARIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA"

2011 m. rugsėjo 20 d. Nr. 51/6S-22

Alytus

Vadovaudamasi Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto
lėšomis finansuotinų regionų projektų atrankos tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2008 m. balandžio 17 d. nutarimu Nr. 352 (Žin., 2008, Nr.48-1778, Žin.,201O, Nr.69-
3446, Žin., 2011, Nr. 105-4943) 8.1 punktu bei siekdama užtikrinti efektyvų Europos Sąjungos
fondų lėšų panaudojimą,

Alytaus regiono plėtros taryba n u spr e n d ž i a:

l.Keisti Alytaus regiono rezervinių projektų sąrašą Nr. 11 2011-2013 metų
laikotarpiui, pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto "Viešųjų
paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra" įgyvendinimo
priemonę VP3-2.4-SADM-OI-R "Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra"
perkeliant Druskininkų savivaldybės administracijos projektą "NestacionarilĮ socialinių paslaugų
infrastruktūros gerinimas Druskininkų savivaldybėje" į pagrindinį Alytaus regiono projektų sąrašą
Nr. 122011-2013 metų laikotarpiui, pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmlĮ programos
2 prioriteto "Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė
infrastruktūra" įgyvendinimo priemonę VP3-2.4-SADM-OI-R "Nestacionarių socialinių paslaugų
infrastruktūros plėtra" (sąrašas pridedamas).

2. Keisti Alytaus regiono projektų sąrašą Nr. 12 2011-2013 metlĮ laikotarpiui, pagal
2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto "Viešųjų paslaugų kokybė ir
prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra" įgyvendinimo priemonę VP3-2.4-
SADM-OI-R "Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra" įrašant Druskininkų
savivaldybės administracijos projektą "Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros gerinimas
Druskininkų savivaldybėje. II etapas" (sąrašas pridedamas).

3. Siūlyti Alytaus regiono projektų 2011-2013 metų laikotarpiui sudarytame sąraše
Nr.12, pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto "Viešųjų
paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra" įgyvendinimo
priemonę VP3-2.4-SADM-OI-R "Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra" esančius
projektus finansuoti iš ES fondų ir Lietuvos Res ublikos valstybė 1udžeto lėšlĮ.
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PATVIRTINTA
Alytaus regiono plėtros tarybos
2011 m. sausio 25 d. sprendimu Nr.(8.!.7) -IR-9 ,
Alytaus regiono plėtros tarybos 2011 m. rugsėjo 20 d. sprendimu
Nr.51!6S-22 atlikta redakcija

Alytaus regiono rezervinių projektų,
finansuojamų pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos

2 prioriteto "Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra"
įgyvendinimo priemonę Nr. VP3-2.4-SADM-OI-R "Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra"

s rašas Nr. 11 2011-2013 met laikotar iui

Pirmininkas
P2rengė, Nijolė VagnOrienėU

..2(.\11-09-15 O~~)

116,887,00662.360,00779.216,00

Tikslas pagerinti Druskininl~ų savi'laldybės
socialinio būsto fondą, kuris bus nuomojamas
nepasiturintiems asmenims (šeimoms),
turintiems teisę į socialinį būstą
8iel,tini rezultatai
1. Tikslinių grupių asmenų, gayusių
tiesioginės naudos iš investicijų į
nestacionarių socialinių paslaugų
infrastruktūros p!ėtFą;-5kaičius 30.
2. Vietų (paslaugų gavėjams) skaičius 30
vienu metu.
3. Naujų darbo vietų Uei taikoma) skaičius
h
4. Pastatytų, rekonstruotų objektų ar objektų,

....

Druskininkų
savi'ialdybės

administracija

Nestacionarių
socialinių paslaugų

infrastruktūros
gerinimas

Druskininklt
sa'iivaldybėje



PATVIRTINTA
Alytaus regiono plėtros tarybos
2010 m. birželio 3 d. sprendimu Nr.(10.18) - 4R-6
(Alytaus regiono plėtros tarybos 2010 m. spalio 12 d. sprendimu
Nr. (10.18)-9R-3 atlikta redakcija,
Alytaus regiono plėtros tarybos 20 II m. sausio 25 d. sprendimu
Nr. (8.1.7-4916)-IR-9 atlikta redakcija,
Alytaus regiono plėtros tarybos 20 II m. rugsėjo 20 d. sprendimu
Nr.51/6S-22 atlikta redakcija

Alytaus regiono projektų,
finansuojamų pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos

2 prioriteto "Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra"
įgyvendinimo priemonę Nr. VP3-2.4-SADM-OI-R "Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra"

s rašas Nr. 122011-2013 met laikotar iui

1.

Varėnos
s~vivaldybės
specializuotų

socialinės globos
ir slaugos namų

seniems ir
neįgaliems
žmonėms
steigimas

Varėnos
rajono

savivaldybės
administracija

pateikta
20 I0-05-1 0

Projekto tikslas
- didinti socialinių paslaugų įvairovę ir
gerinti jų kokybę, modernizuojant
socialinių paslaugų įstaigų materialinę
bazę bei prisidedant prie asmenų,
gaunančių socialines paslaugas, šeimos
narių sugrįžimo į darbo rinką.
Siektini rezultatai:
1.Rekonstruotas ir pritaikytas vienas
pastatas nestacionarių ir stacionarių
paslaugų teikimui.
2·Įsigyta įranga nestacionarių ir
stacionarių paslaugų teikimui.
3.Vietų skaičius įstaigoje: stacionarių
paslaugų - 15, nestacionarių paslaugų -
65.
4.Padidintas paslaugų gavėjų skaičius -
nuo 80 iki 160.
5.Sukurtos naujos darbo vietos -7.

1.558.494,12 1.324.720,00 233.774,12 0,00 0,00 2010/10 24 20 I0/09
lOl



6.Asmenų, 'v Į darbo rinką,gfĮZUSIŲ
skaičius - 10.
7.Socialinių darbuotojų ir slaugytojų
komanda teikianti paslaugas i namus -1.
Pagrindinis tikslas -
Lazdijų socialinių paslaugų centro
nestacionarių socialinių paslaugų
infrastruktūros gerinimas
Siektini rezultatai:
Viešojoje istaigoje Lazdijų socialinių
paslaugų centre ikurtas socialinės
priežiūros paslaugų padalinys - 10 - 14
vietų savarankiško gyvenimo namaI.
Rekonstruota apie 331 m2 patalpų, t. y.

Viešosios istaigos viešosios istaigos Lazdijų socialinių
Lazdijų socialinio

Lazdij Ų paslaugų centro stacionarių socialinių
paslaugų centro paslaugų patalpose, kuriose teikiama

I veiklos plėtra rajono
ilgalaikė socialinė globa, ikurtisavivaldybės 2010/09/2. gerinant

administracija savarankiško gyvenimo namai, 931.700,00 791.945,00 139.755,00 0,00 0,00 2011/01 17
30nestacionarių

pateikta teikiantys socialinės priežiūros
paslaugų kokybę ir

2010-05-10 paslaugas (konsultavimą,
didinant jų tarpininkavimą ir atstovavimą,

ivairovę apgyvendinimą, kasdienio gyvenimo
igūdžių ugdymą ir palaikymą ir kt.).
Savarankiško gyvenimo namams ikurti
būtų rekonstruojamos administracinės
patalpos lr du kambariai, kuriuose
teikiama ilgalaikė socialinė globa.
Sumažės stacionarių socialinių
paslaugų bendroje Lazdijų rajono ,

savivaldybės socialinių paslaugų
struktūroje. Bus ikurta 1 darbo vieta
socialiniam darbuotojui.
Projekto tikslas -
sukurti nestacionarių paslaugų
infrastruktūrą Alytaus rajone
suaugusiems asmenims su negalia,
siekiant didinti paslaugų gavėjų skaičių, Itenkinti jų poreikius ir gerinti socialinių I
paslaugų kokybę. .
Siektini rezultatai:

Alytaus I.Rekonstruoti patalpas, reikalingas
3. Simno neigaliųjų rajono socialinių paslaugų plėtrai;

dienos centro savivaldybės 2. Įsigyti visą reikalingą irangą ir 779.247,06 662.360,00 116.887,06 0,00 0,00 2009 /08 16 2010/07/19
ikūrimas administracija priemones istaigos veiklai ir socialinių

pateikta paslaugų kokybei užtikrinti;



2010-05-10 3. Sukurti papildomas darbo vietas
socialinių paslaugų kokybei užtikrinti;
Rezultatų rodikliai:
Tikslinių grupių asmenys, gavę
tiesioginės naudos iš investicijų l
nestacionarių socialinių paslaugų
inrrastruktūros plėtrą - 92;Naujos darbo
vietos - 2;Vietos (paslaugų gavėjams) -
20
Produkto rodiklis:
Pastatyti, rekonstruoti objektai ar
objektai, kuriuose atnauiinta iranga - I
Projekto tikslas
Išplėsti ne stacionarių socialinių
paslaugų inrrastruktūrą Lazdijų raj ono
savivaldybėje suaugusiems asmenims
su negalia ir senyvo amžiaus asmenims,

Viešosios istaigos
siekiant didinti paslaugų gavėjų skaičių,
tenkinti jų poreikius ir gerinti socialinių

Lazdijų socialinių Lazdijų
paslaugų kokybę.

paslaugų centro rajono
Siektini rezultatai:

4. dienos socialinės
savivaldybės

Viešojoje istaigoje Lazdijų socialinių 626.794,12 532.775,00 94.019,12 0,00 0,00 2011/04 25 2011/03/31administracija
globos padalinio pateikta paslaugų centre ikurtas dienos

isteigimas 2010-07-29 socialinės globos padalinys, kuriame
vienu metu dienos socialinę globą galės
gauti iki 20 asmenų. Rekonstruota apie
60 m2 patalpų ir pastatytas apie 100 m2
priestatas, sujungtas su rekonstruotomis
patalpomis. Įkurta 1 darbo vieta
socialiniam darbuotojui, 2 darbo vietos
socialinio darbuotojo padėjėjams.
Tikslas
Plėsti nestacionarias socialines
paslaugas Druskininkų savivaldybėje,
Leipalingio seniūnijoje, Leipalingio

Nestacionarių miestelyje
socialinių Siektini rezultatai-

5. paslaugų Druskininkų 1. Tikslinių grupių asmenų, gavusių
inrrastruktūros savivaldybės tiesioginės naudos iš investicijų l 925.662,32 786.812,97 138.849,35 0,00 0,00 2012/04 24 2011/11/15

genmmas administracija nestacionarių socialinių paslaugų
Druskininkų 2011-08-10 infrastruktūros plėtrą, skaičius - 30.

savivaldybėje.II 2. Vietų (paslaugų gavėjams) skaičius -
etapas 30 vienu metu.

3. Naujų darbo vietų Gei taikoma)
skaičius - 1.
4. Pastatytų, rekonstruotų objektų ar



Alytaus regiono plėtros tarybos pirmininkas
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objektų, kuriuose atnaujinta įranga,
skaičius - 1.
Įgyvendinimo rezultatai:
1. Pastatytas naujas 300 kV.m
savarankiško gyvenimo namų veiklai
pritaikytas pastatas Druskininkų
savivaldybėje, Leipalingio miestelyje.
2. Decentralizuotas socialinių paslaugų
teikimas Druskininkų savivaldybėje:
apgyvendinimo savarankiško gyvenimo
namuose paslaugos bus teikiamos
Druskininkų savivaldybės Leipalingio
miestelyje.
3. Padidinta Druskininkų savivaldybėje
teikiamų socialinių paslaugų įvairovė.

Elvinas Jankevičius



Alytaus regiono projektų, finansuojamų pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto
"Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra"

įgyvendinimo priemonę VP3-2.4-SADM-OI-R "Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra"
sąrašas Nr. 11 2007-2010 metų laikotarpiui

PATVIRTINTA
Alytaus regiono plėtros tarybos
2009 m. sausio 26 d.
sprendimu Nr. (lO.18)-lR-3

(Alytaus regiono plėtros tarybos 2011 m.
rugsėjo 20 d. sprendimu Nr. 5l/6S-22 atlikl
redakcija)

Nestacionarių
socialinių
paslaugų
inrrastruktūros
gerinimas
Druskininkų
savivaldybėje

Druskininkų
savivaldybės
administracij a

Projekto tikslas -
gerinti nestacionarių socialinių paslaugų
infrastruktūrą Druskininkų savivaldybėje
prisidedant prie asmenų, kuriems skirtos socialinės
paslaugos, sugrižimo į darbo rinką.
Siektini rezultatai:
1. Tikslinių grupių asmenų, gavusių tiesioginės 747.781,20
naudos iš investicijų i nestacionarių socialinių
paslaugų infrastruktūros plėtrą, skaičius - 50.
2. Vietų (paslaugų gavėjams) skaičius - 34 vienu
metu.
3. Naujų darbo vietų Uei taikoma) skaičius - 1.
4. Pastatytų, rekonstruotų objektų ar objektų,
kuriuose atnaujinta iranga, skaičius - I.

635.614,02 112.167,18
0,00 0,00 2009/07 18 2009.03.01



Projekto bendrasis tikslas - sukurti nestacionarių
paslaugų infrastruktūrą Alytaus rajone
suaugusiems asmenims su negalia bei iš dalies
nesavarankiškiems asmenims su psichine negalia;
siekiant didinti paslaugų gavėjų skaičių, tenkinti jų
poreikius ir gerinti socialinių paslaugų kokybę.
Siektini rezultatai:

Daugų socialinės Alytaus rajono I.rekonstruoti patalpas, reikalingas socialinių
2 priežiūros centro savivaldybės paslaugų plėtrai; 664.298,70 564.653,21 99.645,49 0,00 0,00 2009/04 12 2009.03.01

įkūrimas administracija 2. įsigyti visą reikalingą įrangą ir priemones
įstaigos veiklai ir socialinių paslaugų kokybei
užtikrinti;
3.sukurti papildomas darbo vietas socialinių
paslaugų kokybei užtikrinti;
4.sukurti saugią poilsio ir sporto infrastruktūrą,
pritaikytą tikslinės grupės poreikiams.

Pagrindinis tikslas yra įsteigti nestacionarių
soc. paslaugų centrą su didesne teikiamų soc.
paslaugų įvairove bei geresne kokybe, ir kuris
didintų socialiai pažeidžiamų asmenų, šeimų
galimybes savarankiškai integruotis į bendruomenę
bei tokių asmenų šeimos narių sugrįžimą į darbo
rinką, mažinti skurdą ir socialinę atskirtį.
Siektini rezultatai: 1) rekonstruotas apie 600

Socialinių kV.m. naudingo ploto ir įrengtas atitinkantis visus

paslaugų centro Dienos užimtumo centrui keliamus reikalavimus,

steigimas Alytuje, Alytaus miesto pastatas su reikiamais baldais, įranga; 2) įsteigtas
3 savivaldybės soc. paslaugų centras; 3) tikslinių grupių asmenys 2.995.743,00 1.324.720,00 1.671.023,00 0,00 0,00 2009/01 24 2009.03.31santrumpa -

administracija gausiantys tiesioginės naudos iš investicijų įSocialinių
paslaugų plėtra nestacionarių soc. paslaugų infrastruktūros plėtrą

(neįgalieji 200, pagyvenę asmenys 200, socialinės
rizikos šeimos 350, asmenys su intelekto
sutrikimais 200); 4) išplėsta teikiamų neįgaliesiems
soc. paslaugų kiekybinė apimtis 5 iki 10 bendrųjų
ir spec. paslaugų rūšių bei pagerinta kokybė; 5)
išplėstas gaunančių Dienos užimtumo centre
socialines paslaugas neįgaliųjų skaičius iki 30; 6)
sukurtos 10 naujų darbo vietų, išsaugotos 15 darbo
vietų.

Alytaus regiono plėtros tarybos pinnininkas

Parengė Nijolė Vagnorienė, El.p~~tas: n.vagnOriene@)aJytus.aPSJt
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