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Projekto tikslas: Projekto tikslas – mažinti socialinę atskirtį Utenos 

mieste, didinant socialinės rizikos vaikų ir jaunimo užimtumą per 

sociokultūrines veiklas.

 1. Uždavinys.  Skatinti Utenos miesto bendruomenės narių savanorystę.                                                                                            

1.1. Veikla. Savanorių apmokymas ir parengimas. Savanorystės mokymai 

„Savanorystė – pažinimo kelias“, 6 asmenys.                                                                                                                                                                                            

2. Uždavinys. Didinti socialinės rizikos vaikų ir jaunimo užimtumą ir 

integraciją į visuomenę per sociokultūrines veiklas..                                                                                         

2.1. Veikla. Socialinės rizikos vaikų ir jaunimo užimtumo didinimas ir 

integracijos į benduomenę sąlygų gerinimas per sociokultūrines veiklas. 

Du renginių ciklai „Augame be skirtumų“. Numatyta projekto veikla 

susideda iš 2 renginių ciklų. Vieno renginių ciklo trukmė 7 dienos. 

Kiekviename renginių cikle dalyvaus po 10 tikslinės grupės dalyvių ir po 3 

savanorius, kurie skirs 48 val. savanorystei. Veiklose dalyvaus 20 tikslinės 

grupės dalyvių.                                                                                

Projekto tikslas – prisidėti prie Utenos miesto vietos plėtros strategijoje 

numatytų veiklų įgyvendinimo siekiant Utenos miesto senjorų socialinių ir 

sociokultūrinių ryšių bendruomenėje stiprinimo ir atskirties mažinimo.

1. Uždavinys. Utenos miesto bendruomenės narių savanorystės 

skatinimas.                                                                                                        

1.1. Veikla. Savanorių paruošimas ir apmokymas, veiklose dalyvaus 10 

asmenų.

Vietos plėtros strategijų atrankos ir 

įgyvendinimo taisyklių 5 priedas

"Pažink ir tobulėk"Aukštaitijos 

krepšinio mėgėjų 

asociacija,                        

tel. 8-687-43809,                             

Užpalių g. 79-24 A, 

Utena.

1.

NR.        6                                

14 078,63 12 670,77 1 407,86 2019-10-141.1.1. Veiksmas.  

"Socialinės rizikos 

vaikų ir jaunimo 

užimtumas per 

sociokultūrines 

veiklas".

              Produkto rodikliai:                                         

1. BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas 

tikslines grupes), dalyvių skaičius - 20 asmenų.                                                          

2. Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies 

įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, 

skaičius, įgyvendintų projektų skaičius  - 1 

vnt;                                                                                                                                                                 

Rezultato rodikliai:                                                                                                                                        

Paslaugų gavėjų skaičius gaunančių socialinio 

užimtumo paslaugas nevyriausybinio sektoriaus 

organizacijose  - 20 asmenų.   

 VIETOS PLĖTROS PROJEKTŲ SĄRAŠAS

(Vietos plėtros projektų sąrašo forma)

Utenos miesto vietos veiklos grupė
(miesto vietos veiklos grupės (toliau - VVG) pavadinimas)

Pareiškėjo pavadinimas ir 

kontaktiniai duomenys
Projekto tikslas, uždaviniai, veiklos ir jų fiziniai įgyvendinimo rodikliai Projekto stebėsenos rodikliai ir jų reikšmės

Vietos plėtros strategijos 

(toliau - strategija) 

įgyvendinimo veiksmo, 

kuriam įgyvendinti skirtas 

projektas, numeris ir 

pavadinimas

Preliminari projekto tinkamų finansuoti išlaidų 

suma (eurais)

Eil. 

Nr.

 Vietos plėtros projekto 

(toliau – projektas) 

preliminarus 

pavadinimas

Papildomi 

reikalavimai 

projektui

Paraiškos 

finansuoti projektą 

pateikimo 

įgyvendinančiajai 

institucijai 

terminas

Asociacija 

Aukštaitijos rakta 

tel. 8-686-04460,   

Taikos g. 51-20, 

Utena  

PATVIRTINTA 

   Utenos miesto  vietos veiklos grupės valdybos susirinkimo

 2019  m. rugpjūčio 28  d. sprendimu Nr.  2019/26                                            

                                                                                                               (nurodomas sąrašo numeris)

54 145,28 48 730,75 5 414,53 2019-10-14

2.

              Produkto rodikliai:                                         

1. BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas 

tikslines grupes), dalyvių skaičius - 65 asmenų.                                                          

2. Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies 

įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, 

skaičius, įgyvendintų projektų skaičius  - 1 

vnt;                                                                                                                                                                 

Rezultato rodikliai:                                                                                                                                        

Socialinių partnerių organizacijose ar NVO 

savanoriaujantys dalyviai (vietos bendruomenės 

nariai) praėjus 6 mėn. po dalyvavimo ESF 

veiklose  - 10 asmenų.   

"Senjorų klubas" 1.1.2. Veiksmas. 

"Senjorų, neįgaliųjų, 

vienišų asmenų 

sociokultūrinis 

užimtumas".



2. Uždavinys. Socialinę atskirtį  patiriančių Utenos miesto senjorų  

socialinių ryšių bendruomenėje stiprinimas per sociokultūrines veiklas.         

2.1. Veikla. Teminių paskaitų ciklo organizavimas. Paskaitų ciklas: 

„Sveikos gyvensenos ABC vyresniame amžiuje“, veiklose dalyvaus 65 

tikslinės grupės asmenys.                                                                                                                      

2.2. Veikla. Renginiai „Senjorų dūzgės“. Surengtos keturios 2 dienų, 

tikslinės grupės dalyviams skirtos išvykos-renginiai, veiklose dalyvaus 65 

asmenys.                                                                                     2.3. Veikla. 

2 dienų patyriminė stovykla „Kartų kalba“. Stovykla skirta trijų kartų 

atstovams: senjorams, jų vaikams ir vaikaičiams, veiklose dalyvaus 20 

tikslinės grupės asmenų.                                                                                      

2.4. Veikla.  Edukacinės išvykos „Pažink kaimynų kraštą“. 2 pažintinės 

edukacinės kelionės į kaimyninius Zarasų ir Molėtų raj., veiklose 

dalyvaus 40 asmenų.

3. Uždavinys. Konsultacijų, informacijos ir pagalbos teikimas.             3.1. 

Veikla. Pagalbos, konsultacijų ir informacijos teikimas senjorams apie 

įvairiose organizacijose prieinamas socialines ir kitas reikalingas 

paslaugas, 20 asmenų.

Projekto tikslas. Didinti ekonomiškai neaktyvių darbingų ir bedarbių 

jaunų asmenų galimybes įsitvirtinti darbo rinkoje ugdant verslumo 

įgūdžius.

111 315,57 100 184,01 11 131,56IŠ VISO:

Asociacija 

Aukštaitijos rakta 

tel. 8-686-04460,   

Taikos g. 51-20, 

Utena  

1. Uždavinys. Pagerinti ekonomiškai neaktyvių ir bedarbių asmenų 

verslumo įgūdžius.                                                                         1.1. 

Veikla. Ekonomiškai neaktyvių ir bedarbių asmenų verslumo įgūdžių 

ugdymo neformalios iniciatyvos. Veikla sudaro 3 verslumo ugdymo 

iniciatyvos: "Asmeninis prekės ženklas", "Skaitmeninis marketingas" ir 

Hakatonas „Hack4Utena“. Renginiai „Asmeninis prekės ženklas“, skirti 

tikslinės grupės įtraukimui į projektą, verslumo gebėjimų pažinimui ir 

ugdymui. Neformaliojo švietimo mokymai ir individualios konsultacijos 

„Skaitmeninis marketingas“, skirti verslumo gebėjimų ugdymui reklamos 

ir rinkodaros darbo rinkai. Renginys - Hakatonas „Hack4Utena“ (verslo 

problemų sprendimo maratonas skaitmeninėmis technologijomis), skirtas 

verslo problemų reklamos ir rinkodaros srityje sprendimui taikant 

skaitmeninio marketingo priemones, 52 tikslinės grupės asmenys.

"Y karta miestui"Neformalaus 

ugdymo centras, tel. 

8-686-71975 

Aušros g. 47, Utena

1.1.2 Veiksmas. 

Jaunimo (iki 29 m.) 

verslumo įgūdžių 

ugdymas. 

43 091,66 38 782,49 4 309,17 2019-10-14

54 145,28 48 730,75 5 414,53 2019-10-14

3.

2.

              Produkto rodikliai:                                         

1. BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas 

tikslines grupes), dalyvių skaičius - 65 asmenų.                                                          

2. Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies 

įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, 

skaičius, įgyvendintų projektų skaičius  - 1 

vnt;                                                                                                                                                                 

Rezultato rodikliai:                                                                                                                                        

Socialinių partnerių organizacijose ar NVO 

savanoriaujantys dalyviai (vietos bendruomenės 

nariai) praėjus 6 mėn. po dalyvavimo ESF 

veiklose  - 10 asmenų.   

"Senjorų klubas" 1.1.2. Veiksmas. 

"Senjorų, neįgaliųjų, 

vienišų asmenų 

sociokultūrinis 

užimtumas".

              Produkto rodikliai:                                         

1. BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas 

tikslines grupes), dalyvių skaičius - 52 

asmenys.                                                          2. 

Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies 

įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, 

skaičius, įgyvendintų projektų skaičius  - 1 

vnt.                                                                                                                                                                

Rezultato rodikliai:                                                                                                                                        

BIVP projektų veiklų dalyvių, kurių padėtis 

darbo rinkoje pagerėjo praėjus 6 mėnesiams po 

dalyvavimo ESF veiklose, dalis - 20 asmenų.   


