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KOVA SU SKURDU“ ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖ NR. 08.4.1-ESFA-K-417 „SMURTO 
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1.  Priemonės aprašymas 

1.1. Priemonės įgyvendinimas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis. 

1.2. Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie uždavinio „Padidinti bendruomenėje teikiamų 

paslaugų prieinamumą ir kokybę, plėtoti paslaugas šeimai“ įgyvendinimo. 

1.3. Remiamos veiklos: 

1.3.1. informacinių veiklų, skirtų smurto artimoje aplinkoje prevencijai, organizavimas; 

1.3.2. mokymų organizavimas specializuotos pagalbos centrų konsultantams ir savanoriams, 

kitiems specialistams (nevyriausybinių organizacijų darbuotojams, socialiniams darbuotojams, 

vaiko teisių apsaugos skyrių darbuotojams, psichologams, socialiniams pedagogams, medikams, 

prokurorams, tyrėjams, policijos atstovams), teikiantiems kompleksinę pagalbą smurtą artimoje 

aplinkoje patyrusiems asmenims ir (ar) vykdantiems smurto artimoje aplinkoje prevenciją; 

1.3.3. supervizijų organizavimas specialistams, teikiantiems pagalbą smurtą patyrusiems 

asmenimis; 

1.3.4. seminarų žurnalistams apie visuomenės informavimo smurto artimoje aplinkoje tema 

ypatumus organizavimas; 

1.3.5. tyrimų, apklausų organizavimas. 

1.4. Galimi pareiškėjai: nevyriausybinės organizacijos. 

1.5. Galimi partneriai: viešieji ir privatieji juridiniai asmenys, fiziniai asmenys, vykdantys 

ūkinę komercinę veiklą 

  

2.  Priemonės finansavimo forma 

Negrąžinamoji subsidija 

  

3.  Projektų atrankos būdas 

Projektų konkursas 

  

4.  Atsakinga įgyvendinančioji institucija 

Europos socialinio fondo agentūra 

  

5.  Reikalavimai, taikomi priemonei atskirti nuo kitų iš ES ir kitos tarptautinės finansinės 

paramos finansuojamų programų priemonių 

Papildomi reikalavimai nekeliami 

  

6.  Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai 

Stebėsenos 

rodiklio kodas 
Stebėsenos rodiklio pavadinimas 

Matavimo 

vienetas 

Tarpinė 

reikšmė 

2018 m. 

gruodžio 

31 d. 

Galutinė 

reikšmė 

2023 m. 

gruodžio 

31 d. 

R.N.418 „Visuomenės informuotumas Procentai 70 80 



apie pagalbos teikimo smurtą artimoje 

aplinkoje patyrusiems asmenims 

galimybes“ 

P.N.416 „Įgyvendintos informacinės kampanijos, 

skirtos smurto artimoje aplinkoje 

prevencijai“ 

Skaičius 0 1 

P.N.417 „Mokymuose dalyvavę specialistai“ Skaičius 100 2 100 

  

7.  Priemonės finansavimo šaltiniai 

(eurais) 

Projektams skiriamas finansavimas Kiti projektų finansavimo šaltiniai 

ES struktūrinių 

fondų lėšos – 

iki 

Nacionalinės lėšos 

Lietuvos 

Respublikos 

valstybės biudžeto 

lėšos – iki 

Projektų vykdytojų lėšos 

Iš viso 

– ne 

mažiau 

kaip 

Lietuvos 

Respublikos 

valstybės 

biudžeto 

lėšos 

Savivaldybės 

biudžeto 

lėšos 

Kitos 

viešosios 

lėšos 

Privačios 

lėšos 

1. Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų 

463 392 0 0 0 0 0 0 

2. Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos 

0 0 0 0 0 0 0 

3. Iš viso 

463 392 0 0 0 0 0 0“. 

  

 


