Veiksmų programos priemonės numeris ir pavadinimas: 08.6.1-ESFA-V-911 Vietos plėtros strategijų
įgyvendinimas
Projektai finansuojami Europos sąjungos (toliau - ES), Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto
(toliau – VB), Šiaulių miesto savivaldybės lėšomis (toliau – ŠS) ir nuosavu įnašu (toliau - NĮ).

PROJEKTAI
MIESTO ATELJĖ
Pareiškėjas: Viešosios įstaigos Nacionalinės regionų plėtros agentūros Šiaulių filialas.
Partneriai: UAB „ELVA", Socialinės integracijos centras (asociacija).
Sparčios gyvenimo permainos gali lemti staigius ir esminius šeimos kaip sociokultūrinio instituto
pokyčius, kuriems visuomenė dažnai nepasiruošusi ir kurių negali vienareikšmiškai priimti. Siekiant
sudaryti palankesnes sąlygas socialinę atskirtį patiriančių šeimų socializacijai, skatinant jų
(re)integraciją į darbo rinką ir įtrauktį į bendras visuomenines veiklas, sprendžiančias alkoholio ir
psichotropinių medžiagų vartojimo problemas, gatvės darbą su jaunimu ir kt., kuriama „Miesto
ateljė“.
„Miesto ateljė“ - tai inovatyvus projektas - Šiaulių miesto pėsčiųjų bulvare įkuriama erdvė, kurioje
sudaromos sąlygos socialinę atskirtį patiriantiems darbingiems gyventojams ir jų šeimos nariams
ugdyti ar stiprinti gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, palaikyti
socialinius ryšius su visuomene ir tarpusavyje, taip pat padėti įveikti socialinę atskirtį bei sėkmingai
integruotis į darbo rinką. „Miesto ateljė“ taps inovatyvia vieta inicijuojama bendruomenės veiklų,
skirtų mažinti gyventojų esamą socialinę atskirtį, teikiant bendrąsias socialines ir kitas reikalingas
paslaugas (darbinių įgūdžių ugdymo ir pan.). „Miesto ateljė“ tarpusavyje suderina inovatyvias,
kompleksiškas ir integruojančias aukštesnius poreikius tenkinančias paslaugas, kurios užkerta kelią
individo, šeimos, bendruomenės įvairioms socialinėms problemoms, užtikrina visuomenės socialinį
saugumą, sudaro prielaidas įgyti/atnaujinti darbinius įgūdžius darbo vietoje, kurti socialinę gerovę.
Projekto tikslas – sudaryti palankesnes sąlygas šeimų socialinių kompetencijų ugdymui, gebėjimui
prisitaikyti visuomenėje, veiksmingai (re)integruotis į darbo rinką, įveikti kasdieninio gyvenimo
iššūkius.
Projekto tikslinė grupė - socialinę atskirtį patiriantys Šiaulių miesto gyventojai.
Projekto trukmė: 48 mėn.
Projekto biudžeto suma: 59 356,42 Eur (ES - 46 279,48 Eur, VB – 4 083,48 Eur, ŠS – 4 451,73 Eur,
NĮ- 4 541,73 Eur).

KITAS AŠ
Pareiškėjas: Šiaulių miesto savivaldybės vaikų globos namai.
Partneriai: Regbio klubas „Baltrex", Vaikų sporto klubas „Gytariai".

Projekto tikslas – organizuoti ir teikti inovatyvias paslaugas socialinę atskirtį patiriantiems
darbingiems gyventojams ir jų šeimos nariams, skatinančias jų įtrauktį į visuomenės gyvenimą ir
(re)integraciją į darbo rinką.
Projekto metu bus teikiamos integruojančios, o ne specializuotas paslaugos sprendžiant alkoholizmo,
psichotropinių medžiagų vartojimo ir kt. problemas.
Vykdant šį veiksmą, projekto partneriai organizuos socialinę atskirtį patiriančių šeimų vaikų
priežiūros paslaugas, sudarant galimybę tėvams dalyvauti kitose projekto veiklose bei didinti savo
įtrauktį į visuomeninį gyvenimą, šeimos gyvenimo įgūdžių ugdymo metu skatinamas bendravimas
tarp socialinę atskirtį patiriančių šeimos narių, socialinės rizikos šeimoms, kurios įtrauktos į registrą
dėl piktnaudžiavimo alkoholiu ir psichotropinių medžiagų vartojimo, teikiamos bendrosios,
specialios ir kitos (sociokultūrinės, savišvietos) paslaugos, organizuojamos paslaugos jaunuoliams
(nuo 16 m.) augantiems socialinės rizikos šeimose.
Šiaulių miesto neformaliojo ugdymo specialistai, lektoriai ir savanoriai, ugdys socialinių įgūdžių
stokojančių darbingų asmenų ir jų šeimų narių bendrąsias ir profesines kompetencijas, padėsiančias
jiems įgyti naujų teorinių ir praktinių žinių, gebėjimų bei lengviau adaptuotis šiuolaikinėje
visuomenėje: sėkmingai tvarkytis buitį, rūpintis savo šeimos nariais, integruotis į darbo rinką.
Kompetencijų ugdymo proceso metu, projekto dalyviai bus supažindinami su Šiaulių miesto
įmonėmis ir galimomis darbo vietomis, kur besitęsiant ar pasibaigus projektui galės realizuoti save.
Projekto tikslinė grupė – socialinę atskirtį patiriantys darbingi gyventojai ir jų šeimos nariai, kurie
dėl įvairių priežasčių negali savarankiškai rūpintis asmeniniu gyvenimu. Prioritetas bus teikiamas
dalyvauti šeimoms, kuriose aktuali piktnaudžiavimo alkoholiu ir psichotropinių medžiagų vartojimo
problema. Projekto veiklose bus kviečiami dalyvauti ir kiti Šiaulių bendruomenės nariai.
Projekto trukmė – 48 mėn.
Projekto biudžeto suma: 72 815,48 Eur (ES – 46 442,16 Eur, VB – 4 097,84 Eur, ŠS – 4 454 Eur,
NĮ- 17 821,48 Eur).

SENJORŲ AGAPĖ
Pareiškėjas: Šiaulių šv. Ignaco Lojolos bažnyčia.
Partneriai: Šiaulių mokytojų pensininkų klubas Šviesa, VšĮ „Šiaulių Jėzuitų mokykla", Šiaulių
profesinio rengimo centras.
Daugelis pensinio amžiaus asmenų negali pilnavertiškai pasirūpinti savo sociokultūriniais poreikiais,
socialinėse erdvėse tenkinti norą bendrauti, jaustis įsilieję į visuomeninį gyvenimą. Nemaža dalis
pensinio amžiaus asmenų yra darbingi ir dar gali save realizuoti profesinėje srityje, tačiau trūksta
kompetencijų, kurios pagerintų jų situaciją darbo rinkoje. Projektas „Senjorų agapė“ orientuotas į
senjorų asmeninį ir profesinį aktyvinimą, teikiant pagalbą sau per pagalbą kitiems. Agapė esmė –
besąlygiška ir nekelianti reikalavimų meilė kitam žmogui; duodanti, dovanojanti, tausojanti ir
globojanti. Agapėje vyksta socialiniai mainai, asmenybės augimas, stiprėja socialiniai įgūdžiai ir pan.
Projekto tikslas - senjorų aktyvios pozicijos įtvirtinimas: pagalba sau per pagalbą kitam.
Tai inovatyvus ir Šiaulių bendruomenei reikšmingas projektas, kuris mažins socialinių paslaugų
senjorams trūkumą bei suteiks senjorams (ir kitoms visuomenės grupėms) naujas, modernias
paslaugas, kurios neteikiamos Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje ir
Lietuvoje.
Projekto veiklos „Senjorų pusryčiai“, „Senjorų akademija“, „Pasimatuok savanorystę“ bei „Senjorų
dūzgės“, kurių metu teikiamos sociokultūrinės paslaugos, savanoriškos veiklos skatinimas, vykdomi
darbo rinkai reikalingų įgūdžių formavimo mokymai, organizuojami skirtingų bendruomenės grupių
susitikimai (renginiai) spręs Šiaulių mieste pasireiškiančias užimtumo ir (ar) socialinės atskirties
problemas, stiprins darbingų senjorų profesinio potencialo panaudojimas per verslo ir vietos valdžios
ryšius.
Organizuojamos veiklos apjungs Šiaulių miesto bendruomenę: darbingus pensinio amžiaus asmenis
(tikslinė grupė, kurių socialinės integracijos ir įsitraukimo į darbo rinką yra siekiama), savivaldybių
institucijos ir įstaigos, privačios įmonės ir asocijuotos verslo struktūros, NVO ir kiti bendruomenės
nariai.
Projekto trukmė – 48 mėnesiai.
Projekto biudžeto suma: 31 756,58 Eur (ES – 23 259,84 Eur, VB – 2 052,34 Eur, ŠS – 2 236,06 Eur,
NĮ- 4 208,34 Eur).

KELIO ŽVAIGŽDĖ
Pareiškėjas: Meninės tekstilės dirbtuvės „Arasai".
Partneriai: Šiaulių dailės mokykla, VšĮ Šiaulių letenėlė, Šiaulių m. savivaldybės socialinių paslaugų
centras.
Ilgėjant gyvenimo trukmei, svarbu užtikrinti vyresnių žmonių psichologinę gerovę, sėkmingą
senėjimą ir aktyvų laisvalaikį. Svarbus elementas pagyvenusių žmonių psichologinės gerovės
tyrimuose yra jų socialinis, bendruomeninis ir fizinis aktyvumas: kuo didesnis pensinio amžiaus
asmenų socialinis aktyvumas, tuo aukštesnė suvokiama gerovė, didesnis pasitenkinimas gyvenimu,
sveikata.
Projekto tikslas - stiprinti pensinio amžiaus asmenų grupės socialinį aktyvumą į(si)traukiant į
kūrybinę saviraišką.
Tikslinė grupė: darbingi pensinio amžiaus asmenys.
Į projektą įtraukiami ir pensinio amžiaus savanoriai. Organizuojamos veiklos sudaro sąlygas
socialiniam aktyvumui ir padeda pagyvenusiems žmonėms susitvarkyti su emocijomis, gerėja jų
psichologinė savijauta ir pasitenkinimas gyvenimu, pensinio amžiaus asmenys skatinami būti
naudingais bei reikalingais kitiems:
1. Dienos stovykla - pensinio amžiaus asmenų ir globojamų gyvūnų renginys, susitikimai su
sergančiais vaikais bei vizitai pas kitus pensinio amžiaus asmenis užtikrinantys pagalbą sau per
pagalbą kitam.;
2. Mokymų ciklas - savanorystės pažinimas, pensinio amžiaus grupės asmenims suteiks žinių apie
savanorišką veiklą, ugdys jų kūrybiškumą, bendradarbiavimą bei tobulins komunikacinius įgūdžius
reikalingus atliekant savanorišką veiklą, kuri patenkins bendravimo poreikį, mažins vienišumo
jausmą ir padės prasmingai įsilieti į visuomeninę veiklą;
3. Įamžinti fotografijoje - visą Šiaulių miesto visuomenę supažindins su projektu, projekte
dalyvaujančiais pensinio amžiaus asmenimis, atskleis tikslinės grupės švelnumą, psichologinę
gerovę, socialinį aktyvumą ir naudingumą visuomenėje, poreikius ir kasdienes problemas.
Kompleksiškos ir inovatyvios paslaugos prisidės prie Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos
įgyvendinimo iki 2022 m.
Projekto trukmė: 48 mėn.
Projekto biudžeto suma: 35 132,79 Eur (ES – 27 305,68 Eur, VB – 2 409,32 Eur, ŠS – 2 625 Eur,
NĮ- 2 792,79 Eur).

ĮSIGALINK ir SIEK
Pareiškėjas: VšĮ Socialinių inovacijų centras
Partneriai: Asociacija „Minties bitės", VšĮ „Geroji širdis", VšĮ Šiaulių kurčiųjų reabilitacijos
centras.

Projektu siekiama spręsti tikslinių grupių asmenų (jaunų bedarbių ir jaunų ekonomiškai neaktyvių
asmenų, kuriems yra ar buvo nustatyta globa) sociokultūrinės ir darbinės integracijos problemas
taikant socialinio, psichologinio ir ugdomojo poveikio įgalinimo metodus. Projekto tikslas - užtikrinti
jaunų bedarbių ir jaunų ekonomiškai neaktyvių asmenų, kuriems yra ar buvo nustatyta globa,
integraciją į bendruomenę bei darbo rinką, sukuriant palankias sąlygas savęs įgalinimui bei ugdant
socialinius įgūdžius ir darbo rinkai būtinus gebėjimus, - siejamas su Šiaulių miesto vietos plėtros
strategijos tikslu „Užtikrinti jaunų asmenų socialinių įgūdžių ugdymą ir pagalbą integruojantis į
bendruomenę“.
Projekte numatytomis veiklomis bus sprendžiamos šios tikslinių grupių asmenų problemos:
• individualaus, socialinio, profesinio ir darbinio pasyvumo bei socialinės izoliacijos problemos;
• socialinių ir darbinių įgūdžių stokos problemos;
• saviraiškos realizavimo problemos;
• įsidarbinimo problemos;
• savarankiškumo, pasitikėjimo savimi bei gebėjimo prisiimti atsakomybę už savo asmeninį
gyvenimą stokos problemos.

Siekiami rezultatai:
• 31 jaunas asmuo, kuriam yra ar buvo nustatyta globa, įgis būtinų socialinių įgūdžių, pagerindami
savo socialinę integraciją ir asmeninio gyvenimo kokybę;
• 31 jaunas asmuo, kuriam yra ar buvo nustatyta globa, įgis praktinių darbinių įgūdžių, tokiu būdu
padidindami savo konkurencingumą darbo rinkoje;
• 10 veiklų dalyvių išbandys save savanoriškoje veikloje;
• Bus pagerintas jaunų bedarbių įdarbinimo rodiklis Šiaulių mieste.
Projekto vykdymo trukmė: 48 mėn.

Projekto biudžeto suma: 59 356,42 Eur (ES - 46 279,48 Eur, VB – 4 083,48 Eur, ŠS – 4 451,73 Eur,
NĮ- 4 541,73 Eur).

ŠIAULIŲ MIESTO GYVENTOJŲ,
ATSKIRTIES MAŽINIMAS

SLAUGANČIŲ

ARTIMUOSIUS,

SOCIALINĖS

Pareiškėjas: VšĮ Šiaulių darbo rinkos mokymo centras.
Partneriai: Šiaulių m. savivaldybės socialinių paslaugų centras, Šiaulių miesto neįgaliųjų draugija
Šiaulių inkstų ligomis sergančių asmenų draugija ,,Atgaja".

Senstant visuomenei, Lietuvoje daugėja asmenų, kuriems reikalinga nuolatinė slauga bei priežiūra.
Dažniausiai padėti artimam žmogui ryžtasi vienas iš šeimos narių, kuris paaukoja savo ankstesnį
gyvenimo būdą, gyvenimo ritmą, darbą, dėl artimo žmogaus slaugos. Remiantis Šiaulių miesto
strategijos duomenimis, 2015m. Šiauliuose, tokių asmenų buvo 130. Nuo 2012m. skaičiai mažai
kinta, todėl būtina mažinti šių žmonių socialinę atskirtį, sugrąžinant darbingus asmenis į darbo rinką.
Projekto tikslas – asmenims, slaugantiems ligonius, sudaryti palankias sąlygas dalyvauti
bendruomenės gyvenime, įgyjant rinkoje paklausią specialybę, kad galėtų lengviau integruotis į darbo
rinką.
Projekto tikslinė grupė – ekonomiškai neaktyvūs asmenys, kurie prižiūri/slaugo savo artimuosius (20
žmonių), netiesioginė tikslinė grupė- savanoriai, kurie įgys praktinių įgūdžių savanoriaudami pagal
savanoriškos veiklos sutartį (veikloje dalyvaus 15 savanorių).
Šiam tikslui pasiekti bus vykdomas slaugytojų (ekonomiškai neaktyvių asmenų, bedarbių)
neformalus profesinis mokymas. Tikslinės grupės nariams bus pasiūlyta mokytis 1 iš 8 neformalaus
mokymo programų. Prieš pasirenkant profesiją, tikslinės grupės nariams bus vykdomas profesinis
orientavimas ir konsultavimas. Kol slaugantis asmuo dalyvaus mokymuose, ligoniu rūpinsis
savanoriai.
Šio projekto dėka 20 tikslinės grupės narių įgys rinkoje paklausią specialybę ir greičiau integruosis į
darbo rinką.
Projekto trukmė: 48 mėn.
Projekto biudžeto suma: 20 423,09 Eur (ES – 13 560,95 Eur, VB – 11 96,55 Eur, ŠS – 13 03,67 Eur,
NĮ- 4 361,92 Eur).

PAGALBOS TEIKIMAS ŠIAULIŲ MIESTO GYVENTOJAMS, PRIŽIŪRINTIEMS SAVO
ŠEIMOS NARIUS (LIGONIUS)
Pareiškėjas: VšĮ Šiaulių paliatyvios pagalbos ir slaugos centras.
Partneriai: Šiaulių universitetas, Šiaulių valstybinė kolegija, VšĮ Respublikinė Šiaulių ligoninė,
Šiaulių Šv. Ignaco Lojolos bažnyčia.

Viešoji įstaiga Šiaulių paliatyvios pagalbos ir slaugos centras (toliau- ŠPPS centras) teikia paliatyvią
pagalbą sunkiai sergantiems Šiaulių miesto ir aplinkinių rajonų gyventojams ir jų artimiesiems,
siekiant palengvinti ligonių fizines kančias, spręsti psichologines ir socialines problemas, padėti
ligonio šeimai netekties laikotarpiu, teikti dvasinę pagalbą. Atsižvelgiant į Šiaulių miesto
demografinę situaciją, stebint gyventojų senėjimo tendencijas bei gyventojų, sergančių sunkiomis,
nepagydomomis ligomis, kuriems reikalinga paliatyvi pagalba, skaičiaus didėjimą, ŠPPS centras
kartu su partneriais pasiryžo įgyvendinti socialinę visuomenės atskirtį mažinantį projektą "Pagalbos
teikimas Šiaulių miesto gyventojams, prižiūrintiems savo šeimos narius (neįgaliuosius)". Projektas
svarbus Šiaulių miesto bendruomenei tuo, kad prisidės prie paliatyvios pagalbos paslaugų
prieinamumo gerinimo, skatins savanorystę ir empatiją sunkiai sergantiems ligoniams, prisidės prie
sunkius ligonius slaugančiųjų artimųjų grąžinimo į visuomeninį gyvenimą, paskatins grįžti į darbo
rinką. Projekto tikslinė grupė (45 asmenys, slaugantys sunkiai sergančius artimuosius namuose) gaus
atokvėpio paslaugas: psichologo ir psichoterapeuto pagalbą, galimybę užsiimti mėgstama laisvalaikio
ar darbine veikla. Bus išplėtota savanoriška veikla- darbui su neįgaliaisiais apmokyta 15 savanorių.
Parengti savanoriai dienos užimtumo centre sunkiai sergantiems asmenims, kuriuos prižiūri/slaugo
jų artimieji, talkins specialistams teikiant reabilitacijos, sielovados, meno ir rankdarbių, hipoterapijos
paslaugas. Numatomas kompleksiškas paslaugų teikimas šeimoms, kurios prižiūri sunkią negalią
turinčius narius: gerinamas šeimų narių namų aplinkos emocinis mikroklimatas, mažinama socialinė
ir ekonominė atskirtis, suteikiant psichosocialinę, užimtumo terapiją ir kitą reikalingą pagalbą.
Projekto trukmė: 48 mėn.
Projekto biudžeto suma: 17 516,5 Eur (ES – 11 189,57 Eur, VB – 987,31 Eur, ŠS – 13 03,66 Eur,
NĮ- 40 35,96 Eur).

