
ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBA

SPRENDIMAS

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

TIKSLINIMO

2011 m. birželio 20 d. Nr.51/6S-15

Druskininkai

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. nutarimo Nr. 352 (Žin., 2008, Nr.48-1778,Žin., 2009, Nr. 22-
853, Žin.,201O, Nr.69-3446) 9 punktu bei siekdama užtikrinti efektyvų Europos Sąjungos fondų
lėšų panaudojimą

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

1. Tikslinti Alytaus regiono projektų sąrašą Nr. 11 2007-2010 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-01-R "Ne stacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra" (sąrašas pridedamas).
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Alytaus regIOno plėtros tarybos

2009 m. sausio 26 d.

sprendimu Nr. (10.18)-lR-3
(Alytaus regiono plėtros tarybos 2011 m.
birželio 20 d. sprendimu Nr. 51/6S-15 atlikt;
redakcija)

Alytaus regiono projektų sąrašas Nr. 11 VP3-2.4-SADM-OI-R-11 2007-2010 metų laikotarpiui
pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos prioriteto

"Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra"
įgyvendinimo priemonę "Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra"

Nestacionarių
socialinių
paslaugų
infrastruktūros
gerinimas
Druskininkų
savivaldybėje

Druskininkų
savivaldybės
administracija

Projekto tikslas -
gerinti nestacionarių socialinių paslaugų
infrastruktūrą Druskininkų savivaldybėje
prisidedant prie asmenų, kuriems skirtos socialinės
paslaugos, sugrižimo i darbo rinką·
Siektini rezultatai:
1. Tikslinių grupių asmenų, gavusių tiesioginės
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.

779.247,00 662.359,95 116.887,05 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 l.rekonstruoti patalpas, reikalingas socialinių
2 priežiūros centro saviva]dybės paslaugų p]ėtrai; 664.298,70 564.653,21 99.645,49 0,00 0,00 2009/04 ]2 2009.03.0]

ikūrimas administracija 2. isigyti visą reikalingą irangą ir priemones
istaigos 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 isteigti nestacionarių
soc. paslaugų centrą su didesne teikiamų soc.
paslaugų ivairove bei geresne kokybe, ir kuris
didintų socialiai pažeidžiamų asmenų, šeimų
galimybes savarankiškai integruotis i bendruomenę
bei tokių asmenų šeimos narių sugrižimą i darbo
rinką, mažinti skurdą ir socialinę atskirti.
Siektini rezultatai: 1) rekonstruotas apie 600

Socialinių
kv.m. naudingo ploto ir irengtas atitinkantis visus
Dienos užimtumo centrui keliamus reikalavimus,

paslaugų centro A]ytaus miesto pastatas su reikiamais baldais, iranga; 2) isteigtas
3

steigimas A]ytuje, savivaldybės soc.paslaugų centras; 3) tikslinių grupių asmenys 2.995.743,00 1.324.720,00 ] .671.023,00 0,00 0,00 2009/0 I 24 2009.03.3 ]
santrumpa - administracija gausiantys tiesioginės naudos iš investicijų i
Socialinių nestacionarių soc. paslaugų infrastruktūros p]ėtrą
paslaugų p]ėtra (neigalieji 200, pagyvenę asmenys 200, socialinės

rizikos šeimos 350, asmenys su intelekto
sutrikimais 200); 4) išplėsta teikiamų neigaliesiems
soc. paslaugų kiekybinė apimtis 5 iki 10 bendrųjų
ir spec. paslaugų rūšių bei pagerinta kokybė; 5)
išp]ėstas gaunančių Dienos užimtumo centre
socialines paslaugas neigaliųjų skaičius iki 30; 6)
sukurtos 10 naujų darbo vietų, išsaugotos 15 darbo
viet .
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