
ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS REGIONO PROJEKTŲ SĄRAŠO TIKSLINIMO PAGAL
PRIEMONĘ "PSICHIKOS DIENOS STACIONARŲ (CENTRŲ) ĮKŪRIMAS"

2011 m. rugsėjo 20 d. Nr5116S-26

Alytus

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimu
Nr.770 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 23 d. nutarimo Nr. 787 "Dėl
Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priedo patvirtinimo" pakeitimo", 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., 2009, Nr. 22-853, Žin.,2010, Nr.69-3446, 935, 2011-08-17, Žin.,
2011, Nr. 105-4943) 9 punktu bei siekdama užtikrinti efektyvų Europos Sąjungos fondų lėšų
panaudoj imą,

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

1. Tikslinti Alytaus regiono projektų, finansuojamų pagal 2007-2013 m. Sanglaudos
skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto "Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos,
švietimo ir socialinė infrastruktūra" įgyvendinimo priemonę VP3-2.1-SAM-08-R "Psichikos dienos
stacionarų (centrų) įkūrimas" 2007-2013 m. laikotarpio sąrašą Nr.11, patvirtintą Alytaus regiono
plėtros tarybos 2009 m. gegužės 29 d. sprendimu Nr. (10.18)-5R-1 (s šas pridedamas).
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PATVIRTINTA
Alytaus regiono plėtros tarybos
(Alytaus regiono plėtros tarybos 20 II m.. rugsėjo 20 d. sprendimu
Nr51/6S-26 atlikta redakcija)

Projekto tikslas - įsteigti psichikos dienos
Psichikos dienos stacionarą pacientams su psichikos sveikatos

centro sutrikimais, taip padidinant teikiamų gydymo
(stacionaro) Viešoji įstaiga ir socialinių paslaugų įvairovę bei pagerinant

Alytuje Alytaus jų kokybę· 1.791.892,00 1.523.108,20 268.783,80 2009 20091
steigimas, poliklinika Siektini rezultatai: įsteigtas I psichikos 0,00 0,00 108

24 09118
santrumpa - dienos stacionaras, aprūpintas reikalinga

Psichikos dienos Įranga, išplėsiantis teikiamų sveikatos
stacionaras priežiūros paslaugų kiekybinę ir kokybinę

apimtis.
Projekto tikslas - plėtoti psichikos sveikatos
priežiūros paslaugų tinklą, didinti psichikos
sveikatos paslaugų prieinamumą Alytaus

Viešoji įstaiga
apskrityje, Druskininkų ir Varėnos rajono

Psichikos dienos Druskininkų
savivaldybėse. 172.004,72

2
centro įkūrimas pirminės

Siektini rezultatai: 1.146.698,14 974.693,42 0,00 0,00 2010/09 18 2010/0513 I
Druskininkų sveikatos

1. Pacientai, kuriems pagerėjo sveikatos
savivaldybėje priežiūros centras

priežiūros paslaugų kokybė ir prieinamumas -
70.
2. Paramą gavusios sveikatos priežiūros
įstaigos - 1.
3. vendinti ro·ektai -1.

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
VP3-2.1-SAM-08-R "Psichikos dienos stacionarų (centrų) įkūrimas",

s rašas Nr.ll 2007-2013 met laikotar iui
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