PATVIRTINTA
Šiaulių miesto Vietos veiklos grupės
valdybos 2017 m. kovo 1 d.
sprendimu Nr. VS-1

__ŠIAULIŲ MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ (asociacija)_______
(Miesto VVG pavadinimas)
ŠIAULIŲ MIESTO VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO
METINĖ/GALUTINĖ ATASKAITA
(Pasirinktą ataskaitos tipą pabraukti)
|2|0|1|7| |0|2| |2|3| Nr. |0|1|
(data)
_____Šiauliai_____
(sudarymo vieta)
1. Ataskaita pateikiama už|2|0|1|6| metus
2. Informacija apie projektą
Miesto VVG

|Š|i|a|u|l|i|ų|_|m.|_|v|i|e|t|o|s|_|v|e|i|k|l|o|s|
g|r|u|p|ė|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Vietos plėtros strategijos pavadinimas Šiaulių miesto vietos plėtros strategija
Sprendimo, kuriuo patvirtinta vietos
plėtros strategija numeris

|2|0|1|6|m.|b|i|r|ž|e|l|i|o|1|4|d.|N|r.|1|V|-|4|3|7|

Miesto VVG adresas

Juridinio asmens buveinė (gatvė, namo numeris, vietovė): Vilniaus
g. 88, Šiauliai
Pašto indeksas: LT-76285
Tel.: +37060604462
El. Pastas: vvgsiauliai@gmail.com

Vietos plėtros strategijos vadovas arba Vardas, pavardė
administracijos vadovas
Pareigos
Telefonas
El. paštas
Atsiskaitymo laikotarpis

Alfredas Jonuška
Pirmininkas
(8 41) 523 224
alfredas.jonuska@chambers.lt

nuo |2|0|1|6| |1|1| |0|2| iki |2|0|1|6| |1|2| |3|1|
Strategijos įgyvendinimas pradėtas iki projekto „Šiaulių miesto
vietos plėtros strategijos įgyvendinimo administravimas“ (Nr. (Nr.

08.6.1-ESFA-T-910-01-0020) pasirašymo dienos.
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Vietos plėtros strategijos
įgyvendinimo laikotarpis

nuo |2|0|1|6| |1|2| |1|9| iki |2|0|2|2| |1|2| |1|9|

Paskirta paramos suma
administravimo išlaidoms

|9|5|6|7|0|,|0|1| Eur

Paskirta paramos suma vietos plėtros
projektų įgyvendinimo išlaidoms

|8|6|1|0|5|7|,|5|0| Eur

Bendra paskirta paramos suma

|9|5|6|7|0|,|0|1| Eur

Bendra paramos suma, kuriai pateikti |_|_|_|_|_|_|0|0| Eur
mokėjimo prašymai
Bendra gauta paramos suma

|_|_|_|_|_|_|0|0| Eur

3. Informacija apie vietos plėtros strategijos keitimą (nurodomi visi atvejai, jeigu ir kada vietos plėtros
strategija buvo keista)
Per ataskaitinį laikotarpį Šiaulių miesto vietos plėtros strategija nebuvo keista
Nr.

Keitimo objektas

Keitimo data

Vietos plėtros strategijos įgyvendinimo terminai



Paramos vietos plėtros strategijai įgyvendinti sumos/investicijų
pasiskirstymas



Planuoti vietos plėtros strategijos kiekybiniai ir kokybiniai pasiekimai



Mokėjimo prašymų terminai



Banko sąskaita



Vietos plėtros strategijos vykdytojo rekvizitai



|_|_|_|_| |_|_| |_|_|

Keitimo priežastis (-ys) ir Keitimas Ministerijos iniciatyva (dėl teisės aktų pasikeitimo) (nurodyti) tikslas
Kita (nurodyti)
Keitimo įtaka/pasekmės Vietos plėtros strategijos įgyvendinimo terminams.
(detaliai nurodomos
keitimo pasekmės vietos
plėtros strategijos
įgyvendinimui, ypač
keitimo objektui)

Paramos vietos plėtros strategijai įgyvendinti sumos/investicijų
pasiskirstymui:
a) tarp vietos plėtros strategijos prioritetų;
b) tarp vietos plėtros strategijos priemonių;
c) tarp vietos plėtros strategijos įgyvendinimo etapų.
Planuotiems vietos plėtros strategijos kiekybiniams ir (ar) kokybiniams
pasiekimams.
Mokėjimo prašymų terminams.
Kita (nurodyti).

1.
...

2

4. Pasiekti rodikliai (pildoma už ataskaitinį laikotarpį, vadovaujantis vietos plėtros strategijoje numatytais
pasiekti rodikliais pagal numatytą įgyvendinti vietos plėtros strategiją)*
Eil. Rodikliai, numatyti
Matavimo vnt.
Nr. vietos plėtros strategijoje
1.

(P-1.1 Produkto
rodikliai)
P-1.1.1. BIVP projektų
veiklų dalyviai (įskaitant
visas tikslines grupes):

Asm.
(ne mažiau kaip 100)

Pasiekimo rezultatai

0

Komentarai

Veikla bus pradėta
vykdyti 2017–2018 m.

socialinę atskirtį
patiriančios šeimos ir jų
nariai.

0

P-1.1.2 Projektų,

Vnt.
kuriuos visiškai arba iš (ne mažiau 2)

dalies įgyvendino
socialiniai partneriai ar
NVO, skaičius.

0

P-1.1.3 Projektų

veiklose dalyvaujančių Asm.
savanorių skaičius.
(ne mažiau kaip 10)
2.

(P-1.2 Produkto
rodikliai)
P-1.2.1. BIVP projektų
veiklų dalyviai (įskaitant
visas tikslines grupes):
darbingi pensinio
amžiaus asmenys.

0

Veikla bus pradėta
vykdyti 2017–2018 m.

Asm.
(ne mažiau kaip 100)

P-1.2.2 Projektų,

kuriuos visiškai arba iš Vnt.
(ne mažiau 2)
dalies įgyvendino
socialiniai partneriai ar
NVO, skaičius.
P-1.2.3 Projektų

0

0

veiklose dalyvaujančių
pensinio amžiaus

savanorių skaičius.

Asm.
(ne mažiau kaip 5)

3

3.

(P-1.3 Produkto
rodikliai)
P-1.3.1. BIVP projektų
veiklų dalyviai (įskaitant
visas tikslines grupes):
asmenys, kuriems yra ar
buvo nustatyta globa.

Veikla bus pradėta
vykdyti 2017–2018 m.
Asm.
(ne mažiau kaip 40)

P-1.3.2 Projektų,

0

0

Vnt.
kuriuos visiškai arba iš (ne mažiau 2)

dalies įgyvendino
socialiniai partneriai ar
NVO, skaičius.
P-1.3.3 Projektų

veiklose dalyvaujančių Asm.
(ne mažiau kaip 10)
savanorių skaičius.
4.

0

(P-1.4 Produkto
rodikliai)
P-1.4.1. BIVP projektų
veiklų dalyviai (įskaitant
visas tikslines grupes):
darbingi gyventojai,
prižiūrintys/slaugantys
savo artimuosius

Veikla bus pradėta
vykdyti 2017–2018 m.
Asm.
(ne mažiau kaip 40)

P-1.4.2 Projektų,

0

0

kuriuos visiškai arba iš Vnt.
(ne mažiau 1)
dalies įgyvendino
socialiniai partneriai ar
NVO, skaičius.
P-1.4.3 Projektų

veiklose dalyvaujančių Asm.
(ne mažiau kaip 5)
savanorių skaičius.

0

4

5.

(P-1.5 Produkto
rodikliai)
P-1.5.1. BIVP projektų
veiklų dalyviai (įskaitant
visas tikslines grupes):
darbingi pabėgėliai bei
kitataučiai ir jų šeimos
nariai;
P-1.5.2 Projektų,

kuriuos visiškai arba iš
dalies įgyvendino
socialiniai partneriai ar
NVO, skaičius.
P-1.5.3 Projektų
veiklose dalyvaujančių
savanorių skaičius.
6.

Veikla bus pradėta
vykdyti 2017–2018 m.
Asm.
(ne mažiau kaip 40)

0

0
Vnt.
(ne mažiau 1)

0
Asm.
(ne mažiau kaip 5)

(P-2.1 Produkto
rodikliai)
P-2.1.1. BIVP projektų
veiklų dalyviai (įskaitant
visas tikslines grupes):
- bedarbiai ir
ekonomiškai neaktyvūs
gyventojai, kurių namų
ūkio pajamos neviršija
namų ūkio skurdo rizikos
ribos; VVG teritorijos
gyventojai, pradedantys
verslininkai; VVG
teritorijos ir Šiaulių
rajono VVG teritorijos
ūkinę komercinę veiklą
vykdantys verslininkai ir
savarankišką darbą
vykdantys asmenys;
- neformaliojo ugdymo
veiklose dalyvavę ir
įsidarbinę asmenys.
- bendradarbystės erdvės
sukūrimas;
- naujai sukurtos
veiklos/verslai.
P-2.1.2 Projektų,

Veikla bus pradėta
vykdyti 2017–2018 m.
0

Asm.
(ne mažiau kaip 80)

Asm.
(ne mažiau kaip 10)

Darbo vietos
(ne mažiau kaip 10)
Vnt.
(ne mažiau kaip 10)

0

kuriuos visiškai arba iš
Vnt.
dalies įgyvendino
(ne mažiau 1)
socialiniai partneriai ar
NVO, skaičius.
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7.

(P-2.2 Produkto
rodikliai)
P-2.2.1. BIVP projektų
veiklų dalyviai (įskaitant
visas tikslines grupes):
- praktinius darbo
įgūdžius įgiję ar dalyvavę
ugdymo darbo vietoje
veiklose ekonomiškai
neaktyvūs darbingi
gyventojai;
- VVG teritorijos
gyventojai (t. y.
socialinę atskirtį
patiriančios šeimos,
neaktyvūs darbingi
gyventojai, esantys vaiko
auginimo atostogose ar
auginantys vaikus)VPS
įgyvendinimo teritorijoje
ir besiribojančiose
teritorijose veiklą
vykdančių juridinių
asmenų darbuotojai,
vietos plėtros strategijos
įgyvendinimo teritorijoje
ir besiribojančiose
teritorijose ūkinę
komercinę veiklą
vykdantys verslininkai ir
savarankišką darbą
vykdantys asmenys.

Veikla bus pradėta
vykdyti 2017–2018 m.
Asm.
(viso ne mažiau 230)

0

Asm.
(ne mažiau kaip 150)

Asm.
(ne mažiau kaip 80)

P-2.2.2 Projektų,

kuriuos visiškai arba iš
dalies įgyvendino
Vnt.
socialiniai partneriai ar (ne mažiau 2)
NVO, skaičius.

0
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5. Informacija apie vietos plėtros strategijoje numatytų veiksmų įgyvendinimą

Eil. Veiksmo,
Nr. numatyto
vietos plėtros
strategijoje,
pavadinimas

1.

1.1.1.
Organizuoti ir
teikti
inovatyvias
paslaugas
(integruojančia
s, o ne
specializuotas,
sprendžiančias
alkoholizmo ir
psichotropinių
medžiagų
vartojimo
problemas,
gatvės darbas
su jaunimu ir
kt.) socialinę
atskirtį
patiriantiems
darbingiems
gyventojams ir
jų šeimos
nariams
(ypatingai
signalinėms ir
socialinės
rizikos
šeimoms),
skatinančias jų
integraciją ir
įtrauktį į
visuomenės
gyvenimą.

Veiksmo,
numatyto
vietos plėtros
strategijoje,
įgyvendinimui
suplanuota
suma, Eur

Vietos plėtros
projekto,
suplanuoto
veiksmui
įgyvendinti ir
įtraukto
į
siūlomų
finansuoti
vietos plėtros
projektų
sąrašą,
pavadinimas

Vietos plėtros
projektų,
suplanuotų
veiksmui
įgyvendinti ir
įtrauktų
į
siūlomų
finansuoti
vietos plėtros
projektų
sąrašą, suma,
Eur

Vietos plėtros
projekto,
suplanuoto
veiksmui
įgyvendinti ir
įtraukto
į
rezervinį
vietos plėtros
projektų
sąrašą,
pavadinimas

Vietos
plėtros
projektų,
suplanuotų
veiksmui
įgyvendint
i
ir
įtrauktų į
rezervinį
vietos
plėtros
projektų
sąrašą,
suma, Eur

178586,57

-

-

-

-

7

2.

1.2.1.
Sociokultūrini
ų, transporto ir
kitų paslaugų
teikimas ir
veiklų,
skatinančių
pagalbą sau
per pagalbą
kitam,
vykdymas,
siekiant
integruoti
socialinę
atskirtį
patiriančius
darbingus
pensinio
amžiaus
asmenis.

70000,00

-

-

-

-

3.

1.3.1. Vykdyti
atvirą darbą su
jaunimu,
kuriam yra ar
buvo nustatyta
globa.

112500,00

-

-

-

-

4.

1.4.1.
Pagalbos
namuose
organizavimas
ir priežiūros
paslaugų
teikimas,
siekiant
sugrąžinti
darbingus
gyventojus,
prižiūrinčius/sl
augančius savo
artimuosius į
darbo rinką
ir/ar
visuomeninį
gyvenimą.

34764,40

-

-

-

-

5.

1.5.1.

80000,00

-

-

-

-

Iniciatyvų,
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skatinančių
socialinę
atskirtį
patiriančių
darbingų
asmenų
(pabėgėlių ir
kitataučių) ir
jų šeimos
narių
integraciją į
bendruomenę
įgyvendinimas

6.

7.

2.1.1.
Tikslinės
grupės atstovų
verslumo
skatinimas,
bendradarbiavi
mo
užtikrinimas ir
reikiamos
pagalbos
teikimas,
pasitelkiant
bendradarbystė
s platformą.
2.1.2 Teikti
paramą
(priemonėms,
įrangai) VVG
teritorijos
gyventojams –
verslininkams,
kurie yra
pradėję vietos
plėtros
strategijos
įgyvendinimo
teritorijoje
vykdyti ūkinę
komercinę
veiklą ne
anksčiau kaip
prieš 1 metus
iki pradėjimo
dalyvauti
projekto
veiklose,
ekonominės
veiklos
pradžiai.
2.2.1. Suteikti
praktinius

153121,32

-

-

-

-

125000,00

-

-

-

-

153479,12

-

-

-
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darbo
įgūdžius,
ugdant darbo
vietoje,
neaktyvius
asmenis.
2.2.2.
Organizuoti
vaikų
priežiūros
paslaugas,
sudarančias
sąlygas
tikslinių
grupių
atstovams
integruotis į
darbo rinką ir
atliepti darbo
rinkos
paklausą.

113784,16

-

-

-

-

* Jei pildoma vietos plėtros strategijos įgyvendinimo galutinė ataskaita, duomenys pateikiami nuo vietos
plėtros strategijos įgyvendinimo pradžios, t. y. kaupiamuoju būdu, ne vien už ataskaitinį periodą.
6. Ar vietos plėtros strategijai įgyvendinti ir jos priežiūrai miesto VVG turi konsultantą?
 Taip  Ne
Jeigu taip, užpildyti
Konsultantas

|D|i|a|n|a|_|A|r|m|a|l|i|e|n|ė|_|_|_|_|_|_|

(vardas, pavardė)

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Konsultavimo įmonė

|Š|i|a|u|l|i|ų|m.|v|i|e|t|o|s||v|e|i|k|l|o|s||g|r|u|p|ė|

Tel. Nr.

|+|3|7|0|6|0|6|0|4|4|6|2|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

7. Ataskaitos priedai
Priedas

Teikiamas/neteikiamas
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8. Papildoma informacija
Vykdant projektą „Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimo administravimas“, kurio tikslas sudaryti palankias sąlygas ir užtikrinti veiksmingą Šiaulių m. vietos plėtros strategijos įgyvendinimą, per
2016 m. vykdytos veiklos:
- 2016-11-24 Šiaulių verslo ir pasiekimų parodos metu vyko konferencija skirta Šiaulių miesto
bendruomenei (įskaitant vietos plėtros projektų rengėjus ir vykdytojus): NVO, privatiems
juridiniams asmenims, savivaldybės atstovams ir kt. Vietos veiklos grupės atstovai, ekspertai pristatė
Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos veiksmų planą ir jo įgyvendinimo etapus. Supažindino su
finansavimo galimybėmis kuriant ir plėtojant inovatyvias paslaugas bendruomenės socialinės
integracijos didinimui, įsidarbinimo galimybių gerinimui bei gyventojų verslumo skatinimui.
Konferencijos dalyviams (išdalinti rašikliai su projekto viešinimo ženklais. Informacija apie
konferenciją buvo skelbiama Šiaulių m. savivaldybės, Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų,
Šiaulių pramoninkų asociacijos, Šiaulių jaunimo organizacijų asociacijos "Apskritas stalas" interneto
svetainėse.
- 2016 m. gruodžio mėn. Šiaulių m. savivaldybėje vyko susitikimai su Šiaulių m. žiniasklaidos
atstovais, Šiaulių m. NVO ir kt., kuriuose pristatyta Šiaulių m. vietos veiklos grupės veikla, 2017 m.
veiksmų planas ir kita aktuali informacija. Žr. dienraštis „Šiaulių naujienos“
http://www.snaujienos.lt/miesto-gyvenimas/32673-siauliu-miesto-vietos-veiklos-grupe-pradedaigyvendinti-projektus
- Tam, kad informacija apie Šiaulių m. VVG vykdomą projektą būtų lengvai randama ir pateikiama
visai visuomenei, nepriklausomai nuo amžiaus, 2016 m. gruodžio 23 d. sukurta Šiaulių m. vietos
veiklos grupės interneto svetainė www.siauliaivvg.lt
- Pradėtos rengti Šiaulių m. vietos plėtros strategijos įgyvendinimo procedūros, bendruomenės
inicijuotos vietos plėtros projektų atrankos kriterijai kartu su vertinimo ir atrankos vidaus tvarkos
aprašai.
- Dokumentų rengimui, spausdinimui, skenavimui ir pan. įsigytas multifunkcinis įrenginys ir
nešiojamas kompiuteris.
- 2016 m. nuo gruodžio 22 d. visuomenei gerai matomoje vietoje pakabintas plakatas (A3 formato) su
projekto viešinimo ženklais, kuriame pateikta informacija apie įgyvendinimą projektą: pavadinimas,
tikslas, finansavimo šaltiniai, įgyvendinimo laikotarpis.
- Vyko Šiaulių m. VVG Projekto valdymo grupės, kurią sudaro Asociacijos valdyba, projekto
vadovas ir finansininkas, susitikimas. Jame aptartas Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos
įgyvendinimo veiksmų planas. Asociacijos valdyba patvirtino VVG darbuotojų pareigybes,

atlyginimus, viešųjų pirkimų komisijos sudėtį.

Šiaulių m. vietos veiklos grupės pirmininkas
_____________________________________
(Miesto VVG, vadovo arba jo įgalioto
asmens pareigų pavadinimas)

_________________
(parašas)

Alfredas Jonuška
________________________
(vardas ir pavardė)
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