PASIŪLYMŲ DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO
PRISTATYMAS

Pasiūlymus dėl projektų
atrankos kriterijų nustatymo
teikianti institucija:

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Veiksmų programos
įgyvendinimo priemonės
kodas ir pavadinimas:

08.3.1-ESFA-V-419 „Socialinės įtraukties didinimas“

Kitos ministerijos
administruojamos priemonės
(patvirtintos ir planuojamos),
kuriomis siekiama Veiksmų
programos konkretaus
uždavinio tikslų

8.3.1 konkretaus uždavinio „Padidinti labiausiai
nutolusių nuo darbo rinkos asmenų integraciją į
darbo rinką“ priemonės:
08.3.1-ESFA-V-411 „Asmenų, priklausomų nuo
psichoaktyviųjų medžiagų, socialinė integracija“
08.3.1-ESFA-V-412 „Romų socialinė integracija“
08.3.1-ESFA-K-413 „Socialinę atskirtį patiriančių
asmenų integracija į darbo rinką“

Priemonei skirtų ES fondų
lėšų suma:

4,46 mln. EUR

Projektų atrankos būdas:

Valstybės projektų planavimas

PASIŪLYMŲ DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO
PRISTATYMAS

Pagal
priemonę
remiamos
veiklos:

• Socialinės integracijos veiklos;
• socialinių inovacijų kūrimas ir išbandymas;
• savanoriškos veiklos skatinimas;
• organizacijų ir specialistų, dirbančių su patiriančiais socialinę riziką,
socialinę atskirtį ar socialiai pažeidžiami asmenimis, gebėjimų
stiprinimas;
• tarpinstitucinis ir tarptautinis bendradarbiavimas;
• visuomenės švietimas, siekiant mažinti stigmatizuojantį požiūrį į
patiriančius socialinę riziką, socialinę atskirtį ar socialiai pažeidžiamus
asmenis;
• vertinimai ir tyrimai, leidžiantys vykdyti įrodymais grįstą veiklą;
• kitos veiklos, užtikrinančios tikslinės grupės asmenų tvaresnę integraciją

PASIŪLYMŲ DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO
PRISTATYMAS

Galimi pareiškėjai:

Europos socialinio fondo agentūra

Priemonės finansavimo
forma:

Negrąžinamoji subsidija

Priemonės
suderinamumas su
kitomis priemonėmis:

Papildomi reikalavimai nenustatomi

Siekiami rezultatai:

- Socialiai pažeidžiami asmenys, kurie po dalyvavimo
socialinei integracijai skirtose ESF veiklose pradėjo
ieškoti darbo, mokytis arba dirbti, įskaitant savarankišką
darbą – 40 proc.;
- asmenys virš 54 metų, kurie po dalyvavimo ESF veiklose
dalyvauja savanoriškoje veikloje – 10 proc.;
- socialiai pažeidžiami asmenys, dalyvavę socialinei
integracijai skirtose ESF veiklose – 2 100 asmenų;
- asmenys virš 54 metų amžiaus, dalyvavę aktyviam
senėjimui skirtose ESF veiklose – 2 200 asmenų

PASIŪLYMŲ DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO
PRISTATYMAS

Teikiamas tvirtinti:

Specialusis projektų atrankos kriterijus
Nustatymas

Projektų atrankos
kriterijaus
pavadinimas:

1. Projektai turi atitikti Socialinės aprėpties didinimo 2020–
2023 metų veiksmų planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos
socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. gruodžio 20 d.
įsakymu Nr. A1-791 „Dėl Socialinės aprėpties didinimo 2020–
2023 metų veiksmų plano patvirtinimo“ (toliau – Veiksmų
planas)

Projektų atrankos
kriterijaus
vertinimo aspektai
ir paaiškinimas:

Vertinama projektų ir pareiškėjų atitiktis Veiksmų plano tikslui,
uždaviniams, veikloms, rezultatams, tikslinei grupei, vykdytojams
ir projekto partneriams

PASIŪLYMŲ DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO
PRISTATYMAS

Iki 2020 m. I-III ketv.
08.3.1-ESFA-K-413 „Socialinę 08.3.2-ESFA-K-415
atskirtį patiriančių asmenų „54+“
integracija į darbo rinką“

Po 2020 m. II ketv.
08.3.1-ESFA-V-419
didinimas“

„Socialinės

įtraukties

Socialinių inovacijų kūrimas ir išbandymas
Socialinės integracijos veiklos

Socialinės integracijos veiklos

Projektą vykdančio
gebėjimų stiprinimas

Organizacijų, dirbančių su socialinės atskirties
mažinimo srityje, gebėjimų stiprinimas

personalo

Tarptautinis bendradarbiavimas

Tarpinstitucinis ir tarptautinis bendradarbiavimas

Savanoriškos
veiklos skatinimas
Bendrųjų gebėjimų
ugdymas

Visuomenės
švietimas,
siekiant
mažinti
stigmatizuojantį požiūrį į patiriančius socialinę
riziką, socialinę atskirtį ar socialiai pažeidžiamus
asmenis
Vertinimai ir tyrimai, leidžiantys vykdyti įrodymais
grįstą veiklą
Savanoriškos veiklos skatinimas

PASIŪLYMŲ DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ KEITIMO PRISTATYMAS

Pasiūlymus dėl projektų
atrankos kriterijų
nustatymo teikianti
institucija:

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Veiksmų programos
Nr. 08.1.1-CPVA-V-427 „Institucinės globos pertvarka:
įgyvendinimo priemonės investicijos į infrastruktūrą“
kodas ir pavadinimas:
Kitos ministerijos
administruojamos
priemonės (patvirtintos
ir planuojamos),
kuriomis siekiama
Veiksmų programos
konkretaus uždavinio
tikslų

8.1.1 konkretaus uždavinio „Padidinti bendruomenėje
teikiamų socialinių paslaugų dalį pereinant nuo
institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų“
priemonė:
08.1.1-CPVA-R-407 „Socialinių paslaugų infrastruktūros
plėtra“

Priemonei skirtų ES
fondų lėšų suma:

32,7 mln. EUR

Projektų atrankos
būdas:

Valstybės projektų planavimas

PASIŪLYMŲ DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ KEITIMO PRISTATYMAS

Pagal priemonę
Socialinių
paslaugų
infrastruktūros
(pavyzdžiui,
remiamos veiklos: savarankiško arba grupinio gyvenimo namų, apsaugoto
būsto, specializuotų slaugos ir globos namų,
bendruomeninių vaikų globos namų, dienos centrų,
socialinės reabilitacijos įstaigų), reikalingos neįgaliųjų,
turinčių proto ir (ar) psichinę negalią, ir likusių be tėvų
globos vaikų socialinės globos namų pertvarkos procesui
įgyvendinti, kūrimas ir plėtra

PASIŪLYMŲ DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ KEITIMO PRISTATYMAS

Galimi pareiškėjai:

Savivaldybių administracijos, biudžetinės įstaigos

Galimi partneriai:

Savivaldybių administracijos, biudžetinės įstaigos, viešosios įstaigos,
asociacijos, religinės bendruomenės ar bendrijos, labdaros ir paramos fondai

Priemonės finansavimo
forma:

Negrąžinamoji subsidija

Priemonės
suderinamumas su
kitomis priemonėmis:

Papildomi reikalavimai nenustatomi

Siekiami rezultatai:

„Neįgalių asmenų, gaunančių paslaugas bendruomenėje, dalis nuo 80
visų neįgaliųjų, gaunančių socialines paslaugas“ (procentas)

„Globojamų (rūpinamų) vaikų, gaunančių socialinės globos 73
paslaugas bendruomenėje, dalis nuo visų globojamų (rūpinamų)
vaikų“(procentas)
„Investicijas gavę socialinių paslaugų infrastruktūros objektai“ 74
(skaičius)
„Pertvarkomų įstaigų gyventojai, kurie apsigyveno investicijas 592
gavusiose socialinių paslaugų įstaigose“ (skaičius)
„Investicijas gavusiose socialinių paslaugų įstaigose gyvenantys 478
asmenys, pasinaudoję dienos centrų, dienos užimtumo centrų ir
(ar) socialinių dirbtuvių paslaugomis“ (skaičius)

PASIŪLYMŲ DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ KEITIMO PRISTATYMAS

Teikiamas
tvirtinti:

Specialusis projektų atrankos kriterijus
Specialiojo projektų atrankos kriterijaus keitimas

Projektų
atrankos
kriterijaus
pavadinimas:

Projektai turi atitikti Perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir
bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems ir likusiems be tėvų
globos vaikams 2014–2020 metų veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos
Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. vasario 14
d. įsakymu Nr. A1-83 (toliau – Veiksmų planas), 13.1.1 ir (ar) 13.3.9
papunkčių nuostatas ir 3 priedą (įgyvendinant vaikų dienos centrų ir
bendruomeninių vaikų globos namų plėtrą) ir (arba) 5 priedą
(įgyvendinant socialinių paslaugų infrastruktūros tinklo plėtrą
asmenims, turintiems proto ir (ar) psichikos negalią).

Projektų
atrankos
kriterijaus
vertinimo
aspektai ir
paaiškinimas:

Vertinama, ar:
• projektų veiklos atitinka Veiksmų plano pirmojo tikslo uždavinių
įgyvendinimo pagrindines kryptis, nurodytas Veiksmų plano 13.1.1
ir (ar) 13.3.9 papunkčiuose;
• projektų pareiškėjai ir jų projektams įgyvendinti numatytos lėšų
sumos atitinka Veiksmų plano 3 priedą;
• Pareiškėjai, projektai (kuriamos socialinių paslaugų įstaigos)
ir numatytos lėšų sumos atitinka Veiksmų plano 5 priedą.

