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PARAIŠKA
FINANSUOTI IŠ 2014–2021 M. EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS IR
NORVEGIJOS FINANSINIŲ MECHANIZMŲ
1. INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ
1.1. Projekto pavadinimas:
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

Projekto kodas:
Programa:
Priemonės kodas :
Priemonės pavadinimas:
Kvietimo numeris:
Kvietimo sritis, į kurią pretenduoja pareiškėjas:

ŠEIMŲ LANKYMO, TEIKIANT ANKSTYVOSIOS INTERVENCIJOS PASLAUGAS, MODELIO ĮDIEGIMAS
KLAIPĖDOS RAJONE
LT03-2-SAM-K03-010
Sveikata
LT03-2-SAM-K
Sukurta ir įdiegta veiksminga metodų ir integruotų paslaugų pažeidžiamiems vaikams ir jaunimui kokybinė sistema
LT03-2-SAM-K03
Netaikoma

2. INFORMACIJA APIE PAREIŠKĖJĄ
2.1. Pavadinimas / vardas ir pavardė:
2.2. Įstaigos kodas / gimimo data:
2.3. PVM mokėtojo kodas:
2.4. Ar PVM tinkamas:
2.5. PVM tinkamumo (netinkamumo) finansuoti pagrindimas:
2.6. Buveinės adresas:
2.7. El. pašto adresas:
2.8. Telefono numeris:
Pareiškėjo vadovo duomenys
2.9. Vardas ir pavardė:
2.10. Pareigos:
2.11. El. pašto adresas:
2.12. Telefono numeris:
Kontaktinio asmens duomenys
2.13. Vardas ir pavardė:
Suformavimo data: 2021-11-12 13:11:23
Suformavo: MIGLĖ MIKALAUSKAITĖ

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija
Pareiškėjas yra juridinis asmuo
188773688
887736811
Taip
Remiantis LR Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 20 str., pareiškėjas neturi galimybės įtraukti PVM į atskaitą
Klaipėdos g. 2, 96130 Gargždų m., Klaipėdos r. sav.
justas.ruskys@klaipedos-r.lt
+370 4 64 52092
Justas Ruškys
Administracijos direktorius
justas.ruskys@klaipedos-r.lt
+370 4 64 52092
Miglė Mikalauskaitė
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2.14. El. pašto adresas:
2.15. Telefono numeris:
Konsultantas (konsultacinė įmonė), rengęs paraišką
2.16. Konsultantas yra:
2.17. Pavadinimas / vardas pavardė:
2.18. El. pašto adresas:
2.19. Telefono numeris:

Suformavimo data: 2021-11-12 13:11:23
Suformavo: MIGLĖ MIKALAUSKAITĖ

migle.mikalauskaite@klaipedos-r.lt
+370 4 64 71566
Juridinis asmuo
UAB "Eurointegracijos projektai" yra juridinis asmuo
v.martinkus@eip.lt
+370 6 58 49091
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3. PROJEKTO PARTNERIAI
3.1. Ar projektas įgyvendinamas su partneriu (-iais)?:
Partnerio Nr. 1 informacija:
Pavadinimas / vardas ir pavardė:
Valstybė:
Įstaigos kodas / gimimo data:
PVM mokėtojo kodas:
Ar PVM tinkamas:
PVM tinkamumo (netinkamumo) finansuoti pagrindimas:
Buveinės adresas:

Taip
Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų pirminės sveikatos priežiūros centras
Partneris yra juridinis asmuo
163537566
635375610
Taip
Remiantis LR Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 20 str., partneris neturi galimybės
įtraukti PVM į atskaitą.
Tilto g. 2, 96137 Gargždų m., Klaipėdos r. sav.

Partnerio pasirinkimo argumentai:
Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų pirminės sveikatos priežiūros centras (Gargždų PSPC) yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos pirminės asmens sveikatos priežiūros
viešoji įstaiga, veiklą pradėjusi nuo 1997 m. spalio 1 d., Klaipėdos rajono savivaldybės Tarybos sprendimu reorganizavus Klaipėdos rajono centrinę ligoninę.
Įstaiga gyventojams teikia visas pirminei ambulatorinei asmens sveikatos priežiūrai priskirtas valstybės laiduojamas (nemokamas) paslaugas, nustatyta tvarka įrodžiusiems teisę jas
gauti, bei kai kurias valstybės ar savivaldybės teisės aktais leidžiamas mokamas paslaugas.
Šiuo metu:įstaigą sudaro 8 struktūriniai padaliniai, iš kurių 6 teikiantys šeimos gydytojo komandos kompetencijai priskirtas ambulatorines paslaugas, 1 – greitosios medicinos
pagalbos paslaugas ir 1 – psichikos sveikatos priežiūros paslaugas.
įstaiga teikia:
1. šeimos gydytojo kompetencijai priskirtas paslaugas – prisirašiusiems prie įstaigos gydytojų apie 26900 (apie 51 proc.) Klaipėdos rajono gyventojų;
2. psichikos sveikatos priežiūros paslaugas – prisirašiusiems prie visų rajono pirminių asmens sveikatos priežiūros įstaigų gydytojų virš 40800 (apie 78 proc.) Klaipėdos rajono
gyventojų;
3. greitosios medicinos pagalbos paslaugas – virš 46000 (apie 90 proc.) Klaipėdos rajono gyventojų, išskyrus Klaipėdos priemiesčio gyventojus.
Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų pirminės sveikatos priežiūros centras pasirinktas projekto partneriu dėl to, kad organizuoja ir teikia nespecializuotas kvalifikuotas pirminės
asmens sveikatos priežiūros paslaugas Klaipėdos rajono gyventojams.
Partneris vykdydamas projekto veiklas sukurs darbo vietą šeimų lankymo specialistui, įdarbins šeimų lankymo specialistus projekto įgyvendinimo laikotarpiui ir 5 metus po projekto
įgyvendinimo, finansuos paslaugos teikimą Klaipėdos rajono savivaldybės gyventojams pasibaigus projektui.
Suformavimo data: 2021-11-12 13:11:23
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Partnerio pasirinkimo argumentai:
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4. PROJEKTO APRAŠYMAS
4.1. Problemos identifikavimas, projekto tikslo ir uždavinių nustatymas:
Daugeliui tėvų noras mylėti ir rūpintis savo vaiku yra natūralus, savaime suprantamas. Tačiau, dalis šeimų susiduria su įvairiais sunkumais, neretai išorinės aplinkybės sąlygoja šeimos
narių santykio silpnėjimą. Tėvams yra sudėtinga susitvarkyti su kylančiais sunkumais be išorinės kitų pagalbos, tačiau neretai jie nėra linkę ieškoti ar kreiptis pagalbos, priešingai slepia ir vengia kreiptis į specialistus. O vaikas visapusiškai ir harmoningai vystytis gali tik augdamas savo šeimoje, jausdamas laimę, meilę, supratimą, tėvų globą ir atsakomybę.
Netinkamas elgesys su vaikais yra viena iš visuomenės sveikatos problemų. Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) duomenimis, trys iš keturių vaikų, kurių amžius nuo 2 iki 4 metų,
reguliariai patiria fizines bausmes ar psichologinį smurtą iš tėvų ar globėjų. Viena iš penkių moterų ir vienas vyras iš trylikos teigia, kad buvo seksualiai išnaudojamas kūdikystėje ir
vaikystėje. Vaikai, patyrę smurtą ir nepriežiūrą šeimoje, suaugę patys taip pat yra labiau linkę smurtauti .
Netinkamas elgesys su vaikais susijęs su fiziniu sužalojimu, augimo sulėtėjimu, nutukimu, nerimu, depresija, potrauminio streso sindromu bei ilgalaikėmis pasekmėmis – sulėtėjusia
raida ir nepakankamais socialiniais ir edukaciniais įgūdžiais.
Vaikai, kurie patyrė netinkamą elgesį kūdikystėje ir vaikystėje, paauglystėje būna dažniau linkę į alkoholio ir narkotikų vartojimą, nusikalstamą veiką, rizikingą seksualinę elgseną bei
smurtą. O suaugę dažniau kenčia nuo psichosocialinių problemų ir lėtinių ligų. Netinkamas elgesys su vaikais sukelia plataus spektro pasekmes vaiko kasdieniam funkcionavimui ir
raidai, kurios pasireiškia ir jau suaugusio žmogaus gyvenime bei turi socialines pasekmes bendruomenei tokias kaip pablogėjęs šeimų funkcionavimas, pasyvumas darbo rinkoje,
socialinių įgūdžių stoka.
Sukūrimas palankios ir saugios aplinkos kūdikiams ir vaikams yra viena geriausių investicijų. Daugybė tyrimų rodo, kad kuo anksčiau mes atliksime šią investiciją, tuo didesnę grąžą
gausime ateityje.2,3 JAV ekonomistai paskaičiavo, kad investavus 1 dolerį į „Slaugytojo - šeimos partnerystės“ programą grąža ateityje yra 5 kartus didesnė.
Prenatalinis laikotarpis yra geriausias laikas pradėti kurti palankią aplinką kūdikiui bei šeimai. Teikdami prenatalines paslaugas mes žinome, kad moterys susiduria su daugybe iššūkių,
tiek nėštumo metu, tiek po vaiko gimimo. Norint sėkmingai pereiti šį lemiamą gyvenimo periodą, jaunoms motinoms reikalinga rūpestinga pagalba ir patarimai.
Jungtinių Tautų Konvencijos dėl vaiko teisių 19 straipsnis teigia, kad „valstybės privalo visomis išgalėmis įsitikinti, kad vaikai yra apsaugoti nuo visų formų smurto, prievartos,
nepriežiūros ir elgesio, kuriuos jis gali patirti iš tėvų, teisėtų globėjų ar kurio nors kito jį globojančio asmens, imasi visų reikiamų teisinių, administracinių, socialinių ir švietimo
priemonių“.
Nepaisant netinkamo elgesio su vaikais plitimo, dauguma programų užsiima tik antrine prevencija, o ne pirmine netinkamo elgesio su vaikais prevencija.
Lietuvos statistikos depatamento duomenimis 2021 m. pradžioje Klaipėdos rajono savivaldybėje gyveno 62,6 tūkst. gyventojų. Nuo 2017 m. gyventojų skaičius išaugo 8,0 tūkst.
(12,8%). Iš šio skaičiaus 15,5 tūks. gyventojų gyvena mieste, o 47,1 tūkst. - kaime.
Lietuvos statistikos departamento duomenimis 2016-2020 metų laikotarpiu gimusių kūdikių skaičius Klaipėdos rajono savivaldybėje išaugo 41 (2016 m. gimė 568 kūdikiai, 2020 m.
-609). Bendrasis gimstamumo rodiklis | 1000 gyventojų 2020 m. Klaipėdos rajono savivaldybėje siekė 9,9.
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4.1. Problemos identifikavimas, projekto tikslo ir uždavinių nustatymas:
Lietuvos statistikos departamento duomenimis jaunoms motinoms gimusių vaikų skaičius, tenkantis 1 tūkst. atitinkamo amžiaus moterų (tenka 1000 atitinkamo amžiaus moterų) 2020
m. Klaipėdos rajono savivaldybėje buvo: 15-17 metų amžiaus motinoms - 0, 15-19 metų amžiaus motinoms - 2, 18-19 metų amžiaus motinoms - 5,2.
Šiuo metu – Klaipėdos rajono savivaldybėje besilaukiančių mamų informavimą nėštumo metu, pagimdžius ir iki kol vaikai sulauks 2 metų amžiaus iš dalies vykdo asmens sveikatos ir
socialines paslaugas teikiančių įstaigų darbuotojai, tačiau tai nėra profesionali, aukštos kokybės paslauga
Socialinė rizika – veiksniai ir aplinkybės, dėl kurių šeimos ar asmenys patiria ar yra pavojus jiems patirti socialinę atskirtį: suaugusių šeimos narių socialinių įgūdžių tinkamai
prižiūrėti ir ugdyti nepilnamečius vaikus (įvaikius) stoka ar nebuvimas; nepilnamečių vaikų (įvaikių) visapusio fizinio, protinio, dvasinio, dorovinio vystymosi ir saugumo sąlygų
šeimoje neužtikrinimas; nuo nusikalstamos veikos nukentėjusių asmenų patirta žala; įsitraukimas ar polinkis įsitraukti į nusikalstamas veikas; piktnaudžiavimas alkoholiu,
narkotinėmis, psichotropinėmis medžiagomis, priklausomybė nuo alkoholio, narkotikų, psichotropinių medžiagų, alkoholio, azartinių žaidimų; elgetavimas, valkatavimas, benamystė;
motyvacijos dalyvauti darbo rinkoje stoka ar nebuvimas.
Šeimoms, patiriančioms socialinę riziką, yra paskiriamos ir teikiamos socialinės priežiūros paslaugos. Jų skaičius didėja dėl visuomenės skiriamo didesnio dėmesio problemų
turinčioms šeimoms ir vaikų nepriežiūrai. 2020 metais vaiko teisių pažeidimai užfiksuoti 96 socialinę riziką patiriančiose šeimose, kuriose auga 186 vaikai. Siekiama sukurti tokį
socialinių paslaugų tinklą, kad būtų galima sumažinti šeimų socialinę atskirtį dėl jų patiriamų socialinių problemų.
Klaipėdos rajono savivaldybėje socialines paslaugas teikia 17 juridinių asmenų, iš kurių 6 yra savivaldybės biudžetinės įstaigos (35,3 proc. šių paslaugų teikėjų).
Lietuvos statistikos departamento duomenimis pranešimai apie smurtą prieš vaikus 2020 metų pabaigoje Klaipėdos rajono savivaldybėje siekė - 47 vnt.
Lietuvos statistikos departamento duomenimis vaikų galimai patyrusių smurtą skaičius 2020 metais Klaipėdos rajono savivaldybėje siekė - 109 (iš jų artimoje aplinkoje - 21).
Lietuvos statistikos departamento duomenimis socialinės pašalpos gavėjų skaičius skaičius 2020 metais Klaipėdos rajono savivaldybėje siekė - 567 asmenis. Socialinę pašalpą
gaunančių šeimų, kurias sudaro tik vienas iš tėvų ir vaikai, dalis, palyginti su visomis socialinę pašalpą gaunančiomis šeimomis 2020 m. siekė 10,1 proc.
Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų pirminės sveikatos priežiūros centras (Gargždų PSPC) yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos pirminės asmens sveikatos priežiūros
viešoji įstaiga, veiklą pradėjusi nuo 1997 m. spalio 1 d., Klaipėdos rajono savivaldybės Tarybos sprendimu reorganizavus Klaipėdos rajono centrinę ligoninę.
Įstaiga gyventojams teikia visas pirminei ambulatorinei asmens sveikatos priežiūrai priskirtas valstybės laiduojamas (nemokamas) paslaugas, nustatyta tvarka įrodžiusiems teisę jas
gauti, bei kai kurias valstybės ar savivaldybės teisės aktais leidžiamas mokamas paslaugas.
Šiuo metu:įstaigą sudaro 8 struktūriniai padaliniai, iš kurių 6 teikiantys šeimos gydytojo komandos kompetencijai priskirtas ambulatorines paslaugas, 1 – greitosios medicinos
pagalbos paslaugas ir 1 – psichikos sveikatos priežiūros paslaugas.
įstaiga teikia:
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4.1. Problemos identifikavimas, projekto tikslo ir uždavinių nustatymas:
1. šeimos gydytojo kompetencijai priskirtas paslaugas – prisirašiusiems prie įstaigos gydytojų apie 26900 (apie 51 proc.) Klaipėdos rajono gyventojų;
2. psichikos sveikatos priežiūros paslaugas – prisirašiusiems prie visų rajono pirminių asmens sveikatos priežiūros įstaigų gydytojų virš 40800 (apie 78 proc.) Klaipėdos rajono
gyventojų;
3. greitosios medicinos pagalbos paslaugas – virš 46000 (apie 90 proc.) Klaipėdos rajono gyventojų, išskyrus Klaipėdos priemiesčio gyventojus.
Įmonė paskutinius 5 metus (2017-2020 m.) aptarnavo 1111 tikslinės grupės asmenų, besilaukiančių moterų:
2017 m. iš viso – 281, kaimo – 40,1 proc.;
2018 m. iš viso 293, kaimo 41,0 proc.;
2019 m. iš viso – 276, kaimo 40,2 proc.;
2020 m. iš viso – 261, kaimo – 42,0 proc.
Vidutiniškai po 277 asmenis per metus.
Projekto tikslas - prevencijos gerinimas ir sveikatos netolygumų mažinimas Klaipėdos rajono savivaldybėje.
Projekto uždavinys - teikti paramą ir pagerinti besilaukiančių mamų informavimą nėštumo metu, pagimdžius ir iki kol vaikai sulauks 2 metų amžiaus, suteikiant aukštos kokybės
paslaugas, padedančias mamoms priimti žinojimu paremtus sprendimus dėl jų vaikų priežiūros, siekiant užtikrinti pažeidžiamų mamų, kūdikių bei vaikų iki 2 metų gerovę.
4.2. Projekto atitikimas nustatytiems prioritetams:
Projektas atitinka programos „Sveikata“ (toliau – Programa) prioritetus, nustatytus Susitarimo memorandume dėl 2014–2021 m. EEE finansinio mechanizmo įgyvendinimo:
1) Programos tikslą – prevencijos gerinimas ir sveikatos netolygumu mažinimas.
2) Programos sritį – Europos visuomenės sveikatos problemos.
3) Programoje nustatyta ypatingąjį interesą – teikti paramą psichikos sveikatos stiprinimui ir prevencijos priemonėms, ypatingą dėmesį skiriant vaikų, jaunimo ir jų šeimų gerovei.
Projekto metu planuojama teikti paramą ir pagerinti besilaukiančių mamų informavimą nėštumo metu, pagimdžius ir iki kol vaikai sulauks 2 metų amžiaus, suteikiant aukštos kokybės
paslaugas, padedančias mamoms priimti žinojimu paremtus sprendimus dėl jų vaikų priežiūros, siekiant užtikrinti pažeidžiamų mamų, kūdikių bei vaikų iki 2 metų gerovę. Tam bus
sukurta darbo vieta Šeimos lankymo specialistui Gargždų PSPC. Pasinaudojant „Slaugytojo ir šeimos partnerystės“ programa buvo sukurtas Šeimų lankymo, teikiant ankstyvosios
intervencijos paslaugas, modelis, kuris projekto įgyvendinimo metu bus diegiamas Klaipėdos rajono savivaldybėje. Atrinktiems specialistams bus surengti mokymai šeimų lankymo
specialistams padėsiantys įgyti „minkštųjų“ kompetencijų, kurios leistų suteikti pirminę prevencinę intervenciją šeimoms, turinčioms rizikos veiksnių. Studijų programą baigęs šeimų
lankymo specialistas dirbs Gargždų PSPC. Taip pat bus įsigyjamos paslaugoms teikti būtinos priemonės ir įranga.
Įdiegiant Šeimų lankymo, teikiant ankstyvosios intervencijos paslaugas, modelį Klaipėdos rajono savivaldybėje bus naudojamos intervencijos, kurios keis moters/šeimos elgseną iš
rizikingos į mažiau rizikingą ir iš mažiau rizikingos į rizikos neturinčią.
Įdiegus Šeimų lankymo, teikiant ankstyvosios intervencijos paslaugas, modelį tikimasi, kad pagerės tiek artimieji , tiek atokieji rodikliai susiję su motinos ir vaiko sveikata bei
socialine gerove.
Artimieji sveikatos ir socialinės gerovės rodikliai:
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-

4.2. Projekto atitikimas nustatytiems prioritetams:
padidės žindomų naujagimių (kūdikių, vaikų) skaičius;
padidės kūdikių skiepijimo apimtys (< 6 mėn.);

-

sumažės nėščiųjų, kurios rūko skaičius;

-

sumažės nėščiųjų, kurios turi padidėjusį arterinį kraujo spaudimą skaičius;

-

sumažės antrojo karto nėštumų skaičius kol pirmajam vaikui sukaks 2 metai;

-

sumažės vizitų skaičius į priėmimo skyrių dėl nelaimingų atsitikimų, springimų, apsinuodijimų kol vaikui sukaks 2 metai;
pagerės naujagimių, kūdikių, vaikų fizinė raida iki 2 metų amžiaus;

-

pagerės tėvų gebėjimas pasirūpinti vaikais saugioje aplinkoje;

-

pagerės emocinio ryšio sukūrimas tarp tėvų ir vaikų.

Atokieji sveikatos ir socialinės gerovės rodikliai:
-

sumažės socialinės rizikos šeimų skaičius metų pabaigoje dėl tėvų vaiko priežiūros įgūdžių stokos 100000/gyv.;
sumažės hospitalizacijų dėl traumų (iki 2 metų);
pagerės moterų įsitraukimas į darbo rinką;
sumažės motinų nusikalstamumas.
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5. STEBĖSENOS RODIKLIAI IR TĘSTINUMAS
5.1. Projekto stebėsenos rodikliai:
Rodiklio pavadinimas
Suteiktų ar pagerintų paslaugų gavėjų skaičius

Matavimo vienetas
žm.

Reikšmė
25

Siektinos reikšmės pagrindimas
Planuojama, kad projekto įgyvendinimo metu bus Gargždų PSPC bus sukurta 1 darbo vieta (1 etatas) Šeimų lankymo specialistui. 1 (vienas) šeimų lankymo specialistas teiks šeimų
lankymo paslaugas ne mažiau kaip 25 asmenims.
Į rodiklio reikšmę bus įtraukiami ne mažiau nei 70 proc. numatytų šeimų lankymo specialisto vizitų gavę asmenys. Paslaugas gavę asmenys skaičiuojami, kol yra įtraukti į paslaugų
gavėjų, kuriems teikiamos šeimų lankymo paslaugos, sąrašą. Ne mažiau nei 70 proc. vizitų apimtis skaičiuojama nuo visų vizitų, kurie projekto įgyvendinimo metu buvo suplanuoti
tam laikotarpiui, kurį paslaugas gavęs asmuo buvo įtrauktas į paslaugų gavėjų, kuriems teikiamos šeimų lankymo paslaugos, sąrašą.
Rodiklio pasiekimo įrodymui bus pateiktas paslaugų gavėjų, kuriems teikiamos šeimų lankymo paslaugos, sąrašas.
Savivaldybių, dalyvaujančių Šeimų lankymo, teikiant ankstyvosios intervencijos paslaugas, modelyje, skaičius

vnt.

1

Siektinos reikšmės pagrindimas
Šeimų lankymo, teikiant ankstyvosios intervencijos paslaugas, modelis bus diegiamas ir paslaugos teikiamos Klaipėdos rajono savivaldybėje.
Asmenų, gavusių šeimų lankymo specialisto (-ų) paslaugas per metus, skaičius

žm.

25

Siektinos reikšmės pagrindimas
Po projekto įgyvendinimo projekto tęstinumo laikotarpiu kas metus šeimų lankymo specialisto paslaugas Klaipėdos rajono savivaldybėje gaus ne mažiau kaip 25 asmenys.
Paslaugas gausiantys asmenys bus įtraukti į paslaugų gavėjų, kuriems teikiamos šeimų lankymo paslaugos, sąrašą. Paslaugas gavę asmenys skaičiuojami, kol yra įtraukti į paslaugų
gavėjų, kuriems teikiamos šeimų lankymo paslaugos, sąrašą.
Rodiklio pasiekimo įrodymui kiekvienais metais bus pateiktas paslaugų gavėjų, kuriems teikiamos šeimų lankymo paslaugos, sąrašas.

5.2. Projekto tvarumas (tęstinumas) ir projekto rezultatų poveikis programos sričiai:
Projekto metu planuojama teikti paramą ir pagerinti besilaukiančių mamų informavimą nėštumo metu, pagimdžius ir iki kol vaikai sulauks 2 metų amžiaus, suteikiant aukštos kokybės
paslaugas, padedančias mamoms priimti žinojimu paremtus sprendimus dėl jų vaikų priežiūros, siekiant užtikrinti pažeidžiamų mamų, kūdikių bei vaikų iki 2 metų gerovę. Tam bus
sukurta darbo vieta Šeimos lankymo specialistui Gargždų PSPC. Pasinaudojant „Slaugytojo ir šeimos partnerystės“ programa buvo sukurtas Šeimų lankymo, teikiant ankstyvosios
intervencijos paslaugas, modelis, kuris projekto įgyvendinimo metu bus diegiamas Klaipėdos rajono savivaldybėje. Atrinktiems specialistams bus surengti mokymai šeimų lankymo
specialistams padėsiantys įgyti „minkštųjų“ kompetencijų, kurios leistų suteikti pirminę prevencinę intervenciją šeimoms, turinčioms rizikos veiksnių. Studijų programą baigęs šeimų
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5.2. Projekto tvarumas (tęstinumas) ir projekto rezultatų poveikis programos sričiai:
lankymo specialistas dirbs Gargždų PSPC. Taip pat bus įsigyjamos paslaugoms teikti būtinos priemonės ir įranga.
Įdiegiant Šeimų lankymo, teikiant ankstyvosios intervencijos paslaugas, modelį Klaipėdos rajono savivaldybėje bus naudojamos intervencijos, kurios keis moters/šeimos elgseną iš
rizikingos į mažiau rizikingą ir iš mažiau rizikingos į rizikos neturinčią, taip tiesiogiai prisidedant prie programos "Sveikata" srities - Europos visuomenės sveikatos problemos,
gerinimo.
Įdiegus Šeimų lankymo, teikiant ankstyvosios intervencijos paslaugas, modelį tikimasi, kad pagerės tiek artimieji , tiek atokieji rodikliai susiję su motinos ir vaiko sveikata bei
socialine gerove.
Projekto įgyvendinimo metu ir 5 metus po jo pabaigos vienas šeimų lankymo specialistas kuruos ne mažiau kaip 25 moteris/šeimas (darbo krūvis vienam specialistui – 1 etatas). Šeimų
lankymo specialistas viso projekto laikotarpiu turės atlikti 14 vizitų į namus moters nėštumo laikotarpiu; 28 vizitus nuo kūdikio gimimo iki 12 mėn. ir 22 vizitus nuo 13 mėn. iki 24
mėn. - iš viso 64 vizitus.
Po projekto įgyvendinimo įsigytos priemonės ir įranga priklausys Gargždų PSPC, kuris penkis metus po projekto įgyvendinimo bus atsakingas už jų priežiūrą ir tikslingą naudojimą.
Taip pat Gargždų PSPC užtikrins tinkamą turto draudimą nuo nuostolių, tokių kaip gaisras, vagystės ir kiti paprastai draudžiami įvykiai tiek viso projekto įgyvendinimo metu, tiek bent
5 metus po projekto pabaigos.
Sukurtai Šeimos lankymo specialisto darbo vietos finansavimui ir veiklai po projekto įgyvendinimo kasmet būtų skiriamas finansavimas iš Gargždų PSPC lėšų.
Projektu sukurti produktai ir gauti rezultatai tiesiogiai atliepia programos sritį – projekto įgyvendinimo metu įdiegtas modelis ir teikiamos paslaugos besilaukinačioms mamoms
prisidės prie Europos visuomenės sveikatos problemų gerinimo.
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6. PROJEKTO ĮGYVENDINIMO VIETA IR TIKSLINĖ GRUPĖ
6.1. Ar projektas/dalis projektų veiklų įgyvendinama LR?:
6.2. Apskritis, kuriai tenka didžioji dalis projekto lėšų:
6.3. Savivaldybė, kuriai tenka didžioji dalis projekto lėšų:
6.4. Kita (-os) savivaldybė (-ės) kuriai (-ioms) tenka projekto lėšos:
6.5. Kita (-os) valstybė (-ės), kurioje (-iose) kurioje įgyvendinamas projektas:

Taip
Klaipėdos
Klaipėdos r. sav.
NETAIKOMA
NETAIKOMA

6.6. Tiesioginę projekto naudą gaunanti tikslinė grupė:
Tiesioginę projekto naudą gaunančią tikslinę grupę sudarys moterys ir šeimos, kurios atitiks įtraukimo kriterijus ir sutiks savanoriškai dalyvauti projekte. Moterų įtraukimo kriterijai:
Besilaukiančios (iki 22 nėštumo savaitės) moterys (prioritetas: pirmą kartą gimdančios, jauno amžiaus < 21 m. ir vyresnio amžiaus > 40 m. moterys).
Besilaukiančios (iki 22 nėštumo savaitės) moterys, gyvenančios socialinės rizikos aplinkoje ir/ar turinčios bent vieną iš žemiau išvardintų rizikos veiksnių:
rūkymas;
alkoholio vartojimas;
žemi socialiniai įgūdžiai;
socialiai nepriimtinas elgesys;
nesaugi socialinė aplinka;
nusikalstama ir kriminalinė patirtis;
psichinės sveikatos sutrikimai ir ligos;
nepakankami tėvystės įgūdžiai;
prasti santykiai poroje/šeimoje;
smurtas artimoje aplinkoje;
prieraišumo stoka su jau turimu vaiku;
prastos gyvenimo sąlygos;
žema savivertė;
žemas psichologinis atsparumas;
turimo vaiko nepriežiūra;
buvę nepageidaujami nėštumai.
6.7. Netiesioginę projekto naudą gaunanti tikslinė grupė:
- šeimos (kiti šeimos nariai: vaikai, seneliai).
- vietos bendruomenės.
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7. PROJEKTO LOGINIS PAGRINDIMAS
Projekto tikslas:

prevencijos gerinimas ir sveikatos netolygumų mažinimas Klaipėdos rajono savivaldybėje

Uždavinys Nr.1:

PROJEKTO BENDRIEJI PROCESAI

Veikla Nr.1.1:

PROJEKTO VIEŠINIMAS

Veiklos aprašymas ir pagrindimas:
Veiklos metu numatoma informacija apie projekta ir jo metu pasiektus rezultatus skelbti vietinėje spaudoje, regioninėje spaudoje ir nacionalinėje spaudoje. Projekto viešinimui
renginiuose numatoma įsigyti 2 reklaminius stendus, surengti įvadinį projekto viešinimo renginį ir baigiamąją projekto konferenciją. Taip pat informaciją apie projektą ir jo metu
vykdomas veiklas numatoma nuolat viešinti Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos ir projekto partnerio internetiniuose tinklapiuose ir Facebook paskyrose. Informacija
interneto tinklapiuose bus viešinama projektui skirtame polapyje.
Už projekto viešinimo veiklų vykdymą bus atsakingi projekto vadovas ir projekto koordinatorius.
Veiklos Nr.1.1 įgyvendinimo rodikliai:
Nr.
1.1.1
Reklaminis stendas

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas
vnt.

Siektina reikšmė
2,00

Rodiklio aprašymas ir pagrindimas:
Projekto viešinimui numatoma isigyti pastatomus reklaminius stendus (2 vnt.).
Reklaminiai stendai bus naudojami projekto pareiškėjo ir partnerio patalpose, taip pat projekto renginiuose projekto viešinimui. Planuojama įsigyti 2 stendus, 1 projekto
pareiškėjui, 1 projekto partneriui.
1.1.2

Straipsniai spaudoje

vnt.

3,00

vnt.

1,00

Rodiklio aprašymas ir pagrindimas:
Informacija apie projektą ir jo metu pasiektus rezultatus planuojama skelbti vietinėje, regioninėje ir nacionalinėje spaudoje.
Šios viešinimo priemonės tikslinė grupė - plačioji visuomenė.
1.1.3

Įvadinis projekto viešinimo renginys
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Rodiklio aprašymas ir pagrindimas:
Įvadinis projekto viešinimo renginys numatomas Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų pirminės sveikatos priežiūros centro patalpose. Renginio metu bus pristatoma
projekto ideja, projekto finansavimo šaltiniai, numatytos projekto veiklos, siekiami veiklu rezultatai, bus pristatomas degiamas modelis.
Numatoma, kad renginyje dalyvaus apie 30 asmenu.
Renginio tikslinė grupė - sveikatos paslaugų teikėjai, plačioji visuomenė.
Renginio trukmė - 4 val.
1.1.4

Baigiamoji projekto rezultatu viešinimo konferencija

vnt.

1,00

Rodiklio aprašymas ir pagrindimas:
Baigiamoji konferencija numatoma projekto pabaigoje Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos patalpose. Konferencijos metu bus pristatomi projekto rezultatai, bus
skaitomi pranešimai plačiąjai visuomenei, dalijimasis gerąja patirtimi.
Numatoma, kad konferencijoje dalyvaus apie 30 asmenu.
Renginio tikslinė grupė - sveikatos paslaugų teikėjai, plačioji visuomenė.
Renginio trukmė - 4 val.
1.1.5

Informacijos viešinimas projektui skirtuose puslapiuose projekto vykdytojo ir partnerio interneto svetainėse

vnt.

2,00

Rodiklio aprašymas ir pagrindimas:
Informacija apie projekta ir jo metu vykdomas veiklas ir numatoma nuolat viešinti Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos ir partnerio internetiniuose tinklapiuose.
Informacija interneto tinklapiuose bus viešinama projektui skirtame polapyje.
Rodiklio tikslinė grupė - plačioji visuomenė.

Veikla Nr.1.2:

PROJEKTO ADMINISTRAVIMAS

Veiklos aprašymas ir pagrindimas:
Už projekto administravimą bus atsakingas projekto vadovas (Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos darbuotojas), projekto finansininkas (Klaipėdos rajono savivaldybės
administracijos darbuotojas) ir projekto koordinatorius (Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų pirminės sveikatos priežiūros centro darbuotojas).
Projekto vadovas bus atsakingas už projekto veiklų organizavimą ir koordinavimą, jų įgyvendinimo kontrolę, už bendravimą su įgyvendinančiąja institucija, projekto partneriu,
reikiamos informacijos teikimą, sutarčių tinkamo vykdymo priežiūrą. Organizuos viešinimo veiklas, taip pat projekto stebėsenos rodiklių surinkimą ir atsiskaitymą finansavimo
sutartyje nustatyta tvarka, bei vykdys kitas su projekto įgyvendinimu susijusias būtinas funkcijas.
Projekto finansininkas bus atsakingas už projekto sąskaitos atidarymą; finansinių išteklių planavimą ir naudojimo administravimą; projekto išlaidų ir jų apimties atitikimo numatytoms
įvertinimą ir pagrindimo dokumentais kontrolę; finansinių projekto ataskaitų rengimą; mokėjimo prašymų rengimą; projekto dokumentų, pasibaigus projekto įgyvendinimui,
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Veiklos aprašymas ir pagrindimas:
saugojimo užtikrinimą.
Projekto koordinatorius bus atsakingas už veiklų organizavimą ir vykdymą, reikiamos informacijos teikimą, už įrangos techninių specifikacijų rengimą, už pirkimų dokumentų
rengimą ir viešųjų pirkimų vykdymą, vykdys kitas su projekto įgyvendinimo susijusias būtinas funkcijas.
Veiklos Nr.1.2 įgyvendinimo rodikliai:
Nr.
1.2.1
Projekto administravimas

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas
vnt.

Siektina reikšmė
1,00

Rodiklio aprašymas ir pagrindimas:
Pareiškėjas planuoja projekto igyvedinima administruoti pats. Projekto vykdytojas turi patirties projektu igyvendinimo srityje (viešuju pirkimu organizavimo ir pareiškėjo
poreikiu išaiškinimo, bendravimo ir komunikavimo su atsakingomis institucijomis ir pan.).
Projekto valdymo komanda sudarys projekto vadovas, projekto finansininkas ir projekto koordinatorius. Projekto vadovu ir projekto finansininku pagal kompetencija bus
paskirti pareiškėjo darbuotojai, turintys patirties investiciju projektu valdymo, projektu finansu valdymo, administravimo, koordinavimo, viešuju pirkimu vykdymo srityse.
Projekto koordinatoriumi bus paskirtas Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų pirminės sveikatos priežiūros centro darbuotojas.
Projekto stebeseną atliks Klaipėdos rajono savivaldybes administracijos direktorius.

Uždavinys Nr.2:

Teikti paramą ir pagerinti besilaukiančių mamų informavimą nėštumo metu, pagimdžius ir iki kol vaikai sulauks 2
metų amžiaus, suteikiant aukštos kokybės paslaugas, padedančias mamoms priimti žinojimu paremtus sprendimus
dėl jų vaikų priežiuros, siekiant užtikrinti pažeidžiamų mamų, kūdikių bei vaikų iki 2 metų gerovę.

Veikla Nr.2.1:

Šeimų lankymo, teikiant ankstyvosios intervencijos paslaugas, modelio įdiegimas

Veiklos aprašymas ir pagrindimas:
Projekto metu planuojama teikti paramą ir pagerinti besilaukiančių mamų informavimą nėštumo metu, pagimdžius ir iki kol vaikai sulauks 2 metų amžiaus, suteikiant aukštos kokybės
paslaugas, padedančias mamoms priimti žinojimu paremtus sprendimus dėl jų vaikų priežiūros, siekiant užtikrinti pažeidžiamų mamų, kūdikių bei vaikų iki 2 metų gerovę. Tam bus
įdarbintas Šeimos lankymo specialistas Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų pirminės sveikatos priežiūros centre. Pasinaudojant „Slaugytojo ir šeimos partnerystės“ programa buvo
sukurtas Šeimų lankymo, teikiant ankstyvosios intervencijos paslaugas, modelis, kuris projekto įgyvendinimo metu bus diegiamas Klaipėdos rajono savivaldybėje. Atrinktiems
specialistams bus surengti mokymai šeimų lankymo specialistams padėsiantys įgyti „minkštųjų“ kompetencijų, kurios leistų suteikti pirminę prevencinę intervenciją šeimoms,
turinčioms rizikos veiksnių. Studijų programą baigęs šeimų lankymo specialistas dirbs Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų pirminės sveikatos priežiūros centre. Taip pat bus
įsigyjami paslaugoms teikti būtinos priemonės ir įranga, automobilis. Įsigijus automobilį jo civilinio draudimo išlaidos bus finansuojamos projekto partnerio lėšomis.
Planuojama sukurti darbo vieta šeimų lankymo specialistui - 1 etatą. Planuojama, kad kandidatų atranka, kurią vykdys Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (LSMU) užtruks 2
mėnesius, kandidatų mokymai 1 mėnesį.
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Veiklos aprašymas ir pagrindimas:
Veiklos Nr.2.1 įgyvendinimo rodikliai:
Nr.
2.1.1
Parengtų šeimų lankymo specialistų skaičius

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas
asm.

Siektina reikšmė
1,00

Rodiklio aprašymas ir pagrindimas:
Projekto metu planuojama teikti paramą ir pagerinti besilaukiančių mamų informavimą nėštumo metu, pagimdžius ir iki kol vaikai sulauks 2 metų amžiaus, suteikiant aukštos
kokybės paslaugas, padedančias mamoms priimti žinojimu paremtus sprendimus dėl jų vaikų priežiūros, siekiant užtikrinti pažeidžiamų mamų, kūdikių bei vaikų iki 2 metų
gerovę. Tam bus parengtas Šeimos lankymo specialistas, kuris dirbs Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų pirminės sveikatos priežiūros centre.
2.1.2

Įsigytų priemonių, reikalingų šeimų lankymo paslaugoms teikti, skaičius

vnt.

11,00

Rodiklio aprašymas ir pagrindimas:
Projekto metu planuojama įsigyti Šeimos lankymos specialisto paslaugoms teikti reikalingą automobilį ir priemones.
Planuojama įsigyti:
1. Supurtyto kūdikio sindromas" demonstracinis modelį - 1 vnt.,;
2. Žindymo modelį - 1 vnt.;
3. Krūties audinių modelį - 1 vnt.;
4. Modelių rinkinį "Vaisiaus vystymosi stadijos" - 1 vnt.;
5. Nėštumo etapai (5 modelius) - 1 vnt.;
6. Motinos ir vaiko knygą - 26 vnt. (26 vnt. planuojami tam jeigu kažkurioje iš projekte dalyvaujančių šeimų gimtų dvyniai);
7. Nešiojamą kompiuterį – 1 vnt.;
8. Mobilujį telefoną – 1 vnt.;
9. Kūdikio simuliatorių „Pasiruošęs tėvystei ar ne?“ - 1 vnt.;
10. Lytiškai plintančių ligų pasekmių modelį 3D – 1 vnt.;
11. Automobilį - 1 vnt.
Projekto partneris užtikrins šeimų lankymą skirdamas savo transporto priemonę, kol projekte dar nebus įsigytas automobilis.
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Veikla Nr.2.2:

Šeimų lankymo, teikiant ankstyvosios intervencijos paslaugas, paslaugų teikimas

Veiklos aprašymas ir pagrindimas:
Projekto metu planuojama teikti paramą ir pagerinti besilaukiančių mamų informavimą nėštumo metu, pagimdžius ir iki kol vaikai sulauks 2 metų amžiaus, suteikiant aukštos kokybės
paslaugas, padedančias mamoms priimti žinojimu paremtus sprendimus dėl jų vaikų priežiūros, siekiant užtikrinti pažeidžiamų mamų, kūdikių bei vaikų iki 2 metų gerovę.
Vienas šeimų lankymo specialistas kuruos ne mažiau kaip 25 moteris/šeimas (darbo krūvis vienam specialistui – 1 etatas). Šeimų lankymo specialistas viso projekto laikotarpiu turės
atlikti 14 vizitų į namus moters nėštumo laikotarpiu; 28 vizitus nuo kūdikio gimimo iki 12 mėn. ir 22 vizitus nuo 13 mėn. iki 24 mėn. - iš viso 64 vizitus.
Projekto metu bus bendradarbiaujama su VšĮ Dovilų socialinių iniciatyvų centru, Klaipėdos rajono paramos šeimai centru, Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru
ir Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, kurie teiks informacija apie tikslinės grupės asmenis, galinčius dalyvauti
projekte.
Šeimų lankymo paslaugos paslaugų gavėjams bus teikiamos nemokamai.
Šeimų lankymo paslaugos šeimai bus teikiamos nuolat ir nepertraukiamai, t. y. paslaugas tai pačiai šeimai bus teikiamos iki vaikui sukaks 2 metai, išskyrus, kai tai neįmanoma dėl
objektyvių nuo įstaigos nepriklausiančių priežasčių (pvz., šeima atsisako šeimų lankymo paslaugų, pakeičia gyvenamąją vietą ir pan.).
Veiklos Nr.2.2 įgyvendinimo rodikliai:
Nr.
Rodiklio pavadinimas
2.2.1
Šeimų, kurioms buvo suteiktos šeimų lankymo specialisto paslaugos, skaičius

Matavimo vienetas
vnt.

Siektina reikšmė
25,00

Rodiklio aprašymas ir pagrindimas:
Projekto įgyvendinimo metu šeimų lankymo specialistas paslaugas teiks ne mažiau kaip 25 šeimoms.
Paslaugas gavę asmenys bus skaičiuojami, kol yra įtraukti į paslaugų gavėjų, kuriems teikiamos šeimų lankymo paslaugos, sąrašą. Specialiose parengtose vizitų formose bus
fiksuojami įvykę vizitai ir jų rezultatai.
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PROJEKTO LOGINIO PAGRINDIMO SANTRAUKA:
Projekto tikslas:

prevencijos gerinimas ir sveikatos netolygumų mažinimas Klaipėdos rajono savivaldybėje
Matavimo vnt.
vnt.
vnt.
vnt.
vnt.

2
3
1
1

vnt.

2

1.2 PROJEKTO ADMINISTRAVIMAS
2.1 Šeimų lankymo, teikiant ankstyvosios
intervencijos paslaugas, modelio įdiegimas

Rodikliai
1.1.1 Reklaminis stendas
1.1.2 Straipsniai spaudoje
1.1.3 Įvadinis projekto viešinimo renginys
1.1.4 Baigiamoji projekto rezultatu viešinimo
konferencija
1.1.5 Informacijos viešinimas projektui
skirtuose puslapiuose projekto vykdytojo ir
partnerio interneto svetainėse
1.2.1 Projekto administravimas
2.1.1 Parengtų šeimų lankymo specialistų
skaičius

vnt.
asm.

1
1

2.1 Šeimų lankymo, teikiant ankstyvosios
intervencijos paslaugas, modelio įdiegimas

2.1.2 Įsigytų priemonių, reikalingų šeimų
lankymo paslaugoms teikti, skaičius

vnt.

11

Uždaviniai
1 PROJEKTO BENDRIEJI PROCESAI
1 PROJEKTO BENDRIEJI PROCESAI
1 PROJEKTO BENDRIEJI PROCESAI
1 PROJEKTO BENDRIEJI PROCESAI

Veiklos
1.1 PROJEKTO VIEŠINIMAS
1.1 PROJEKTO VIEŠINIMAS
1.1 PROJEKTO VIEŠINIMAS
1.1 PROJEKTO VIEŠINIMAS

1 PROJEKTO BENDRIEJI PROCESAI

1.1 PROJEKTO VIEŠINIMAS

1 PROJEKTO BENDRIEJI PROCESAI
2 Teikti paramą ir pagerinti besilaukiančių
mamų informavimą nėštumo metu, pagimdžius
ir iki kol vaikai sulauks 2 metų amžiaus,
suteikiant aukštos kokybės paslaugas,
padedančias mamoms priimti žinojimu
paremtus sprendimus dėl jų vaikų priežiuros,
siekiant užtikrinti pažeidžiamų mamų, kūdikių
bei vaikų iki 2 metų gerovę.
2 Teikti paramą ir pagerinti besilaukiančių
mamų informavimą nėštumo metu, pagimdžius
ir iki kol vaikai sulauks 2 metų amžiaus,
suteikiant aukštos kokybės paslaugas,
padedančias mamoms priimti žinojimu
paremtus sprendimus dėl jų vaikų priežiuros,
siekiant užtikrinti pažeidžiamų mamų, kūdikių
bei vaikų iki 2 metų gerovę.
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Uždaviniai
Veiklos
2 Teikti paramą ir pagerinti besilaukiančių
2.2 Šeimų lankymo, teikiant ankstyvosios
mamų informavimą nėštumo metu, pagimdžius intervencijos paslaugas, paslaugų teikimas
ir iki kol vaikai sulauks 2 metų amžiaus,
suteikiant aukštos kokybės paslaugas,
padedančias mamoms priimti žinojimu
paremtus sprendimus dėl jų vaikų priežiuros,
siekiant užtikrinti pažeidžiamų mamų, kūdikių
bei vaikų iki 2 metų gerovę.
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Rodikliai
2.2.1 Šeimų, kurioms buvo suteiktos šeimų
lankymo specialisto paslaugos, skaičius

Matavimo vnt.
Siektina reikšmė
vnt.
25
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8. PROJEKTO ĮGYVENDINIMO GRAFIKAS
Planuojamas projekto įgyvendinimo terminas (mėnesiais):
Rodiklio Nr.
1.1.1
Reklaminis stendas

29
Rodiklio pavadinimas

Pradžia

Pabaiga

1

2

1

29

1

3

Laikotarpio pagrindimas
Projekto pradžioje numatoma įsigyti 2 vnt. reklaminių stendų, kurie bus naudojami projekto viešinimo renginių metu.
1.1.2

Straipsniai spaudoje

Laikotarpio pagrindimas
Straipsniai spaudoje bus skelbiami projekto pradžioje (2 straipsniai) ir projekto pabaigoje (1 straipsnis).
1.1.3

Įvadinis projekto viešinimo renginys

Laikotarpio pagrindimas
Įvadiniame projekto viešinimo renginyje bus pristatoma projekto koncepcija, numatytos veiklos, veiklų rezultatai, gerosios užsienio patirties pristatymas ir diskusija. Veiklos
laikotarpis reikalingas renginio organizavimo ir pristatomos medžiagos paruošimo darbams atlikti
1.1.4

Baigiamoji projekto rezultatu viešinimo konferencija

27

29

Laikotarpio pagrindimas
Konferencija vyks įgyvendinus visas projekte numatytas veiklas ir orientuota į projekto rezultatų ir produktų sklaidą plačiajai visuomenei. Laikotarpis reikalingas konferencijos
organizavimo veikloms ir informacinės medžiagos parengimui.
1.1.5

Informacijos viešinimas projektui skirtuose puslapiuose projekto vykdytojo ir partnerio interneto svetainėse

1

29

1

29

Laikotarpio pagrindimas
Laikotarpis reikalingas pasirengti projekto veiklos vykdymui ir veiklos įgyvendinimui.
1.2.1

Projekto administravimas
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Rodiklio Nr.

Rodiklio pavadinimas
Pradžia
Pabaiga
Laikotarpio pagrindimas
Projekto administravimas, už kurį bus atsakingi projekto vadovas, projekto finansininkas ir projekto koordinatorius reikalingas visų projekte numatytų veiklų organizavimui,
koordinavimui, bendradarbiavimui su projekto partneriais, pirkimų vykdymui, viešinimui ir kt. veikloms, kurios užtikrins sklandžią ir efektyvią projekto eigą.
2.1.1

Parengtų šeimų lankymo specialistų skaičius

1

3

1

5

Laikotarpio pagrindimas
Laikotarpis reikalingas pasirengti projekto veiklos vykdymui ir veiklos įgyvendinimui.
2.1.2

Įsigytų priemonių, reikalingų šeimų lankymo paslaugoms teikti, skaičius

Laikotarpio pagrindimas
Laikotarpis reikalingas pasirengti projekto veiklos vykdymui ir veiklos įgyvendinimui. Planuojamas priemonių įsigijimo terminas - 1-3 mėn.
Planuojamas automobilio įsigijimo terminas - 1-5 mėn.
2.2.1

Šeimų, kurioms buvo suteiktos šeimų lankymo specialisto paslaugos, skaičius

4

29

Laikotarpio pagrindimas
Laikotarpis reikalingas pasirengti projekto veiklos vykdymui ir veiklos įgyvendinimui.
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9. PROJEKTO IŠLAIDŲ PAGRINDIMAS

Nr.
1.1.1

Išlaidų kategorija

Suma, EUR
(pareiškėjo ir
visų partnerių)

Pareiškėjas,
EUR

Partneris Nr. 1, Partneris Nr. 2, Partneris Nr. 3, Partneris Nr. 4,
EUR
EUR
EUR
EUR

Reklaminis stendas
4. Prekės (trumpalaikis turtas) ir paslaugos

222,64
222,64
Išlaidų kategorijos pagrindimas:
Pastatomas reklaminis stendas (2 vnt.) 111,32 Eur * 2 vnt. Iš viso: 222,64 Eur. Išlaidų pagrindimui yra atliktas rinkos tyrimas, pridedamas prie paraiškos dokumentų.
1.1.2

Straipsniai spaudoje
4. Prekės (trumpalaikis turtas) ir paslaugos

375,10
375,10
Išlaidų kategorijos pagrindimas:
Straipsniai: 1) vietinėje spaudoje, 2) regioninėje spaudoje, 3) nacionalinėje spaudoje. Išlaidos viešinimui spaudoje sudarys apie 375,10 Eur.
1.1.3

Įvadinis projekto viešinimo renginys
4. Prekės (trumpalaikis turtas) ir paslaugos

208,80
208,80
Išlaidų kategorijos pagrindimas:
Numatoma, kad įvadiniame projekto viešinimo renginyje dalyvaus apie 30 asmenų. Renginio dalyviams numatomos maitinimo išlaidos, kurias sudarys išlaidos 2 kavos pertraukėlėms:
3,48 Eur * 30 asmenų * 2 kavos pertraukėlės, t. y. 208,80 Eur.
1.1.4

Baigiamoji projekto rezultatu viešinimo konferencija
4. Prekės (trumpalaikis turtas) ir paslaugos

208,80
208,80
Išlaidų kategorijos pagrindimas:
Numatoma, kad įvadiniame projekto viešinimo renginyje dalyvaus apie 30 asmenų. Renginio dalyviams numatomos maitinimo išlaidos, kurias sudarys išlaidos 2 kavos pertraukėlėms:
3,48 Eur * 30 asmenų * 2 kavos pertraukėlės, t. y. 208,80 Eur.
1.2.1

Projekto administravimas
6. Darbo užmokestis
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Nr.

Išlaidų kategorija

Suma, EUR
(pareiškėjo ir
visų partnerių)

Pareiškėjas,
EUR

Partneris Nr. 1, Partneris Nr. 2, Partneris Nr. 3, Partneris Nr. 4,
EUR
EUR
EUR
EUR

Išlaidų kategorijos pagrindimas:
Darbo užmokestis bus mokamas projekto administravimo komandai, kuri bus paskirtas Pareiškėjo ir projekto partnerio vadovų isakymu.
Išlaidos grindžiamos Lietuvos statistikos departamento duomenimis „Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis pagal ekonominės veiklos rūšis 2021 m. II ketvirtį. Mėnesinis darbo
užmokestis = 1 554,40 Eur. Vienos val. kaina 9,28 Eur. Valandos kaina apskaičiuota: 1554,40 / 167,4 val./mėn.(remtasi 2021 m. darbo laiko kalendoriumi).
Nustatytas valandinis įkainis - 9,28 Eur.
Numatoma, kad projekto vadovas per mėnesį dirbs 8 val. vien projekto reikmėms. Numatoma, kad darbo užmokestis projekto vadovui galėtų sudaryti apie 2152,96 Eur (9,28 Eur/val. *
8 val./mėn. * 29 mėn.).
Numatoma, kad projekto koordinatorius per mėnesį dirbs 6,5 val. vien projekto reikmėms. Numatoma, kad darbo užmokestis projekto koordinatoriui galėtų sudaryti apie 1 749,28 Eur
(9,28 Eur/val. * 6,5 val./mėn. * 29 mėn.).
Projekto finansininkui darbo užmokesčio neplanuojama finansuoti iš projekto lėšų.
2.1.1

Parengtų šeimų lankymo specialistų skaičius
5. Komandiruotės

786,80
786,80
Išlaidų kategorijos pagrindimas:
Mokymai vyks Kaune Sveikatos mokslų universitete. Numatomos 2 komandiruotės po 5 dienas į Kauną ir dienpinigiai. Taip pat vyks 18 supervizijų/grįžtamojo ryšio susitikimų su
specialistu. Todėl numatomą dar 18 komandiruočių po 1 dieną į Kauną. Atstumas nuo Gargždų PSPC iki Sveikatos mokslų universiteto yra 199 km. Visas kelionė pirmyn ir atgal
atstumas yra 398 km. Komandiruočių ir kelionių metu Lietuvos Respublikos teritorijoje patiriamos transporto išlaidos (kuro ar susisiekimo viešuoju transportu) bus deklaruojamos ir
apmokamos supaprastintai, taikant Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Kuro ir viešojo transporto išlaidų fiksuotųjų įkainių nustatymo tyrimo ataskaitoje Nr. FĮ-005 (2015 m.
balandžio 24 d. redakcija), skelbiamoje interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt (nuorodos „Dokumentai“ skyriaus „Tyrimai“ poskyryje „Supaprastinto išlaidų apmokėjimo tyrimai
“), nustatytus 1 km fiksuotuosius įkainius (0,07 Eur / km be PVM arba 0,08 Eur / km su PVM). Išlaidos kurui sudarys - 636,80 Eur (398 km*0,08 Eur/km*20 komandiruočių).
Nuo 2018-07-01 dienpinigių dydis komandiruotėms Lietuvos Respublikoje nustatytas Maksimalių dienpinigių dydžių sąraše, patvirtintame Vyriausybės 2004-04-29 nutarimu Nr. 526.
Nuo 2018-07-01 dienpinigių dydis Lietuvoje – 15 Eur. Išlaidos dienpinigiams sudarys - 150 Eur (1 žmogui 10 dienų).
Iš viso išlaidos komandiruotėms ir dienpinigiams sudarys - 786,80 Eur.
6. Darbo užmokestis
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Nr.

Išlaidų kategorija

Suma, EUR
(pareiškėjo ir
visų partnerių)

Pareiškėjas,
EUR

Partneris Nr. 1, Partneris Nr. 2, Partneris Nr. 3, Partneris Nr. 4,
EUR
EUR
EUR
EUR

Išlaidų kategorijos pagrindimas:
Planuojama sukurti darbo vieta šeimų lankymo specialistui - 1 etatas. Planuojama, kad kandidatų atranka užtruks 2 mėnesius, kandidatų mokymai 1 mėnesį. Mokymų metu specialistui
planuojama mokėti pusę suplanuoto mėnesinio atlyginimo.
DU apskaičiavimui ir pagrindimui naudojamasi Lietuvos statistikos departamento viešai skelbiama informacija apie vidutinį darbo užmokestį sektoriuje (Lietuvos statistikos
departamento duomenimis vidutinis atlyginimas Žmonių sveikatos priežiūros veiklos sektoriuje 2021 m. II ketvirt. buvo 2027,60 Eur prieš mokesčius).
Planuojamos išlaidos DU kandidatų mokymo metu sudarys - 1013,80 Eur ( 2027,60/2).
2.1.2

Įsigytų priemonių, reikalingų šeimų lankymo paslaugoms teikti, skaičius
3. Ilgalaikis turtas
15 517,66
Išlaidų kategorijos pagrindimas:
Paslaugoms teikti bus reikalingas automobilis - 1 vnt., kaina - 14 502,00 Eur. Kaina nustatyta pagal rinkos apžvalgą.
Paslaugoms teikti bus reikalingą įranga:
1. Nešiojamas kompiuteris - 1 vnt., kaina - 1015,66 Eur.
Viso ilgalaikiam turtui: 15517,66.
Numatomas įsigyti turtas bus naudojamas 100 proc. tik projekto tikslais.
4. Prekės (trumpalaikis turtas) ir paslaugos
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Nr.

Išlaidų kategorija

Suma, EUR
(pareiškėjo ir
visų partnerių)

Pareiškėjas,
EUR

Partneris Nr. 1, Partneris Nr. 2, Partneris Nr. 3, Partneris Nr. 4,
EUR
EUR
EUR
EUR

Išlaidų kategorijos pagrindimas:
Įsigytą automobilį planuojama drausti Kasko draudimu. Automobilio įsigijimas planuojamas per 5 mėn. Draudimo paslaugas planuojama įsigyti 24 mėn. arba 2 metams. Draudimo
kaina 634,00 Eur. Kaina nustatyta pagal rinkos apžvalgą.
Planuojama įsigyti:
1. Supurtyto kūdikio sindromas" demonstracinis modelis - 1 vnt.,;
2. Žindymo modelis - 1 vnt.;
3. Krūties audinių modelis - 1 vnt.;
4. Modelių rinkinys "Vaisiaus vystymosi stadijos" - 1 vnt.;
5. Nėštumo etapai (5 modeliai) - 1 vnt.;
6. Motinos ir vaiko knyga - 26 vnt. (26 vnt. planuojami tam jeigu kažkurioje iš projekte dalyvaujančių šeimų gimtų dvyniai);
7. Mobilus telefonas - 1 vnt.;
8. Kūdikio simuliatorius „Pasiruošęs tėvystei ar ne?“ - 1 vnt.;
9. LYTIŠKAI PLINTANČIŲ LIGŲ PASEKMIŲ MODELIS 3D - 1 vnt. (Šeimų lankymo konsultanto viena iš funkcijų – konsultuoti įvairiais klausimais, tarp jų ir rizikingo
seksualinio elgesio atvejais. Informatyvus 3D stendas padeda suprasti, kokios LPL pasekmės žmogaus organizmui. Ligos pasekmes įsivaizduoti padeda rankomis pieštos detalės.
Modelis yra patogus transportuoti.)
Viso: 4174,23 Eur.
Įrangos kainos nustatytos pagal rinkos apžvalgą.
Viso prekėms (trumpalaikiui turtui) ir paslaugoms planuojama suma - 634,00+4174,23=4808,23 Eur.
Numatomas įsigyti turtas bus naudojamas 100 proc. tik projekto tikslais.
2.2.1

Šeimų, kurioms buvo suteiktos šeimų lankymo specialisto paslaugos, skaičius
5. Komandiruotės
3 840,00
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Nr.

Išlaidų kategorija

Suma, EUR
(pareiškėjo ir
visų partnerių)

Pareiškėjas,
EUR

Partneris Nr. 1, Partneris Nr. 2, Partneris Nr. 3, Partneris Nr. 4,
EUR
EUR
EUR
EUR

Išlaidų kategorijos pagrindimas:
gyvendinant projekto veiklas bus atliekami šeimų vizitai automobiliu, tam bus reikalingos kuras. Planuojama, kad per metus šeimų lankymo specialistas aplankys ne mažiau kaip 25
šeimas, o vidutinis 1 kelionės ilgis pirmyn atgal bus apie 30 km. Projektas bus įgyvendinamas 29 mėn. Vizitai pas šeimas vyks apie 2 metus. Vienas šeimų lankymo specialistas kuruos
ne mažiau kaip 25 moteris/šeimas (darbo krūvis vienam specialistui – 1 etatas). Šeimų lankymo specialistas viso projekto laikotarpiu turės atlikti iš viso 64 vizitus pas kiekvieną šeimą.
Planuojama, kad išlaidos kurui sudarys apie 3840,00 Eur.
Komandiruočių ir kelionių metu Lietuvos Respublikos teritorijoje patiriamos transporto išlaidos (kuro ar susisiekimo viešuoju transportu) bus deklaruojamos ir apmokamos
supaprastintai, taikant Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Kuro ir viešojo transporto išlaidų fiksuotųjų įkainių nustatymo tyrimo ataskaitoje Nr. FĮ-005 (2015 m. balandžio 24 d.
redakcija), skelbiamoje interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt (nuorodos „Dokumentai“ skyriaus „Tyrimai“ poskyryje „Supaprastinto išlaidų apmokėjimo tyrimai“), nustatytus 1
km fiksuotuosius įkainius (0,07 Eur / km be PVM arba 0,08 Eur / km su PVM).
6. Darbo užmokestis

52 717,60
52 717,60
Išlaidų kategorijos pagrindimas:
DU apskaičiavimui ir pagrindimui naudojamasi Lietuvos statistikos departamento viešai skelbiama informacija apie vidutinį darbo užmokestį sektoriuje (Lietuvos statistikos
departamento duomenimis vidutinis atlyginimas Žmonių sveikatos priežiūros veiklos sektoriuje 2021 m. II ketvirt. buvo 2027,60 Eur prieš mokesčius). Planuojama sukurti darbo vieta
šeimų lankymo specialistui - 1 etatas.
Paslaugų teikimo trukmė projekto įgyvendinimo metu planuojama 26 mėn.
Išlaidos šeimų lankymo specialisto DU planuojama sudarys - 52717,60 Eur (26 mėn.*2027,60 Eur).
Iš viso per rodiklius:
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Netiesioginių išlaidų suma:
8 322,10
Netiesioginių išlaidų pagrindimas:
Grindžiamos 2014-2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų administravimo ir finansavimo taisyklių 276.3.2 papunkčiu, "276.3.2. sudarančią iki 15
procentų visų tiesioginių tinkamų finansuoti darbo užmokesčio išlaidų; taikant šį metodą nereikalaujama, kad programos operatorius atliktų skaičiavimus norint nustatyti taikomą
fiksuotojo dydžio normą.".
Netiesioginės išlaidos skaičiuojamos projekto partneriui Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų pirminės sveikatos priežiūros centrui.
Iš viso rodikliai ir netiesioginės:
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10. PROJEKTO BIUDŽETAS

Nr.

1.1

Išlaidų kategorija
2. Ranga
% nuo
4. Prekės
1. Žemė ir
(statyba,
5.
Iš viso, EUR projekto
3. Ilgalaikis (trumpalaikis
6. Darbo
7.
nekilnojamas rekonstravima
Komandiruot
vertės
turtas
turtas) ir
užmokestis Netiesioginės
turtas
s, remontas ir
ės
paslaugos
kiti darbai)
0,00
0,00
0,00
1 015,34
0,00
0,00
1 015,34
1,10%

Veikla / rodiklis

1.1.1

PROJEKTO VIEŠINIMAS
Reklaminis stendas

1.1.2

0,00

0,00

0,00

222,64

0,00

0,00

222,64

Straipsniai spaudoje

0,00

0,00

0,00

375,10

0,00

0,00

375,10

1.1.3

Įvadinis projekto viešinimo renginys

0,00

0,00

0,00

208,80

0,00

0,00

208,80

1.1.4

Baigiamoji projekto rezultatu viešinimo konferencija

0,00

0,00

0,00

208,80

0,00

0,00

208,80

1.1.5

Informacijos viešinimas projektui skirtuose puslapiuose projekto vykdytojo
ir partnerio interneto svetainėse

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2

PROJEKTO ADMINISTRAVIMAS
Projekto administravimas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 902,24

3 902,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 902,24

3 902,24

0,00

0,00

15 517,66

4 808,23

786,80

1 013,80

22 126,49

2.1.1

Šeimų lankymo, teikiant ankstyvosios intervencijos paslaugas, modelio
įdiegimas
Parengtų šeimų lankymo specialistų skaičius

0,00

0,00

0,00

0,00

786,80

1 013,80

1 800,60

2.1.2

Įsigytų priemonių, reikalingų šeimų lankymo paslaugoms teikti, skaičius

0,00

0,00

15 517,66

4 808,23

0,00

0,00

20 325,89

2.2

Šeimų lankymo, teikiant ankstyvosios intervencijos paslaugas, paslaugų
teikimas
Šeimų, kurioms buvo suteiktos šeimų lankymo specialisto paslaugos,
skaičius

0,00

0,00

0,00

0,00

3 840,00

52 717,60

56 557,60

0,00

0,00

0,00

0,00

3 840,00

52 717,60

56 557,60

1.2.1
2.1

2.2.1

Pareiškėjas/Partneris
Pareiškėjas
Partneris Nr.1
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Iš viso

0,00

0,00

15 517,66

5 823,57

4 626,80

57 633,64

8 322,10

91 923,77

% nuo projekto vertės

0,00%

0,00%

16,88%

6,34%

5,03%

62,70%

9,05%

100%

4,25%

24,07%

61,53%

Tenkanti išlaidų suma, EUR
3 168,30
80 433,37
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11. FINANSAVIMO ŠALTINIAI
Eil. Nr.
1
2
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.2
2.2.1
2.2.2
3

Finansavimo šaltinio pavadinimas
Prašomos lėšos
Pareiškėjo ir partnerio (-ių) nuosavos lėšos
Viešosios lėšos
Valstybės biudžeto lėšos
Savivaldybės biudžeto lėšos
Kiti valstybės lėšų šaltiniai (pavyzdžiui, Užimtumo fondo, valstybės įmonių lėšos ir kt.)
Privačios lėšos
Nuosavos lėšos
Kiti lėšų šaltiniai
Iš viso

Suformavimo data: 2021-11-12 13:11:23
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Suma, EUR

Proc.
91 923,77 100,00%
0,00 0,00%
0,00 0,00%
0,00 0,00%
0,00 0,00%
0,00 0,00%
0,00 0,00%
0,00 0,00%
0,00 0,00%
91 923,77 100,00%
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12. PROJEKTO ATITIKTIS HORIZONTALIESIEMS PRINCIPAMS
Projekto įgyvendinimo metu bus užtikrintas horizontaliųjų principų laikymasis

Taip

Principas
Darnus vystymasis
Pagrindimas, kaip projektas (jo veiklos) prisideda prie principo įgyvendinimo
Projekte nenumatyti veiksniai, kurie turėtų neigiamą poveikį aplinkosaugos srityje. Projekto metu bus naudojamos sertifikuotos ir visus aplinkosauginius reikalavimus atitinkančios
medžiagos, todėl aplinkosauginiu požiūriu poveikis aplinkai bus minimalus. Projekto veiklos neturi apribojimų, darančių neigiamą įtaką ekonomikos srityje. Projektas prisideda prie
sveikatos bei socialinės aplinkos gerinimo Klaipėdos rajono savivaldybėje.

Principas
Lyčių lygybė ir nediskriminavimas
Pagrindimas, kaip projektas (jo veiklos) prisideda prie principo įgyvendinimo
Projektas prisidės prie lyčių lygybės bei lygių galimybių (moterų ir vyrų lygių galimybių užtikrinimas ir bet kokios diskriminacijos etninės ar rasinės priklausomybės, amžiaus,
negalios, seksualinės orientacijos, tikėjimo ar įsitikinimo pagrindu panaikinimas) principo įgyvendinimo, kadangi visos projekto metu numatytos teikti paslaugos bus prieinamos
visiems tikslinės grupės asmenims norintiems dalyvauti projekto veiklose. Projekto veiklose galės dalyvauti visi suinteresuoti projekto tikslinės grupės asmenys, nepriklausomai nuo jų
etninės ar rasinės priklausomybės, amžiaus, negalios, seksualinės orientacijos, tikėjimo ar įsitikinimų.
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Principas
Regioninė plėtra
Pagrindimas, kaip projektas (jo veiklos) prisideda prie principo įgyvendinimo
Projekto metu bus pasitelkiama įvairių įstaigų bei organizacijų partnerystė ir bendradarbiavimas, prisidedantis ne tik prie vietos bendruomenės bet ir prie Klaipėdos regiono
visuomenės sveikatos ir socialinės apsaugos stiprinimo pasitelkiant vietos išteklių panaudojimą, tarpsektorinę partnerystę ir aktyvų asmens sveikatos bei socialines paslaugas teikiančių
įstaigų, NVO, šeimų, tikslinių grupių atstovų įsitraukimą.
Projekto metu planuojama teikti paramą ir pagerinti besilaukiančių mamų informavimą nėštumo metu, pagimdžius ir iki kol vaikai sulauks 2 metų amžiaus, suteikiant aukštos kokybės
paslaugas, padedančias mamoms priimti žinojimu paremtus sprendimus dėl jų vaikų priežiūros, siekiant užtikrinti pažeidžiamų mamų, kūdikių bei vaikų iki 2 metų gerovę. Tam bus
sukurta darbo vieta Šeimos lankymo specialistui Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų pirminės sveikatos priežiūros centre. Pasinaudojant „Slaugytojo ir šeimos partnerystės“
programa buvo sukurtas Šeimų lankymo, teikiant ankstyvosios intervencijos paslaugas, modelis, kuris projekto įgyvendinimo metu bus diegiamas Klaipėdos rajono savivaldybėje.
Atrinktiems specialistams bus surengti mokymai šeimų lankymo specialistams padėsiantys įgyti „minkštųjų“ kompetencijų, kurios leistų suteikti pirminę prevencinę intervenciją
šeimoms, turinčioms rizikos veiksnių.
Pasibaigus projektui šeimų lankymo specialistas taps naujų šeimų lankymo specialistų praktikos mokytoju (mentoriumi). Planuojama, kad šeimų lankymo specialistas galės mokyti ne
tik Klaipėdos rajono savivaldybės specialistus, bet ir iš Šilutės, Kretingos, Skuodo rajonų, Klaipėdos miesto, Neringos ir Palangos miesto savivaldybes. Taip bus užtikrinama projekto
gerosios patirties sklaida regione bei prisidedama prie tvarios regioninės plėtros.
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13. PROJEKTO SANTRAUKA
Trumpas projekto aprašymas (lietuvių k.)
Netinkamas elgesys su vaikais yra viena iš visuomenės sveikatos problemų. Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) duomenimis, trys iš keturių vaikų, kurių amžius nuo 2 iki 4 metų,
reguliariai patiria fizines bausmes ar psichologinį smurtą iš tėvų ar globėjų. Viena iš penkių moterų ir vienas vyras iš trylikos teigia, kad buvo seksualiai išnaudojamas kūdikystėje ir
vaikystėje. Vaikai, patyrę smurtą ir nepriežiūrą šeimoje, suaugę patys taip pat yra labiau linkę smurtauti .
Netinkamas elgesys su vaikais sukelia plataus spektro pasekmes vaiko kasdieniam funkcionavimui ir raidai, kurios pasireiškia ir jau suaugusio žmogaus gyvenime bei turi socialines
pasekmes bendruomenei tokias kaip pablogėjęs šeimų funkcionavimas, pasyvumas darbo rinkoje, socialinių įgūdžių stoka.
Prenatalinis laikotarpis yra geriausias laikas pradėti kurti palankią aplinką kūdikiui bei šeimai. Teikdami prenatalines paslaugas mes žinome, kad moterys susiduria su daugybe iššūkių,
tiek nėštumo metu, tiek po vaiko gimimo. Norint sėkmingai pereiti šį lemiamą gyvenimo periodą, jaunoms motinoms reikalinga rūpestinga pagalba ir patarimai.
Projekto tikslas - prevencijos gerinimas ir sveikatos netolygumų mažinimas Klaipėdos rajono savivaldybėje.
Projekto uždavinys - teikti paramą ir pagerinti besilaukiančių mamų informavimą nėštumo metu, pagimdžius ir iki kol vaikai sulauks 2 metų amžiaus, suteikiant aukštos kokybės
paslaugas, padedančias mamoms priimti žinojimu paremtus sprendimus dėl jų vaikų priežiūros, siekiant užtikrinti pažeidžiamų mamų, kūdikių bei vaikų iki 2 metų gerovę.
Projekto metu planuojama teikti paramą ir pagerinti besilaukiančių mamų informavimą nėštumo metu, pagimdžius ir iki kol vaikai sulauks 2 metų amžiaus, suteikiant aukštos kokybės
paslaugas, padedančias mamoms priimti žinojimu paremtus sprendimus dėl jų vaikų priežiūros, siekiant užtikrinti pažeidžiamų mamų, kūdikių bei vaikų iki 2 metų gerovę. Tam bus
sukurta darbo vieta Šeimos lankymo specialistui. Pasinaudojant „Slaugytojo ir šeimos partnerystės“ programa buvo sukurtas Šeimų lankymo, teikiant ankstyvosios intervencijos
paslaugas, modelis, kuris projekto įgyvendinimo metu bus diegiamas Klaipėdos rajono savivaldybėje. Atrinktiems specialistams bus surengti mokymai šeimų lankymo specialistams
padėsiantys įgyti „minkštųjų“ kompetencijų, kurios leistų suteikti pirminę prevencinę intervenciją šeimoms, turinčioms rizikos veiksnių. Taip pat bus įsigyjamos paslaugoms teikti
būtinos priemonės ir įranga.
Trumpas projekto aprašymas (anglų k.)
Child abuse is one of the public health problems. According to the World Health Organization (WHO), three out of four children between the ages of 2 and 4 regularly experience
corporal punishment or psychological violence from parents or guardians. One in five women and one man in thirteen say they were sexually abused in infancy and childhood.
Children who have experienced violence and neglect in the family are also more prone to violence on their own.
Mistreatment of children has a wide range of consequences for the child's daily functioning and development, which also manifests itself in adult life and has social consequences for
the community such as deteriorating family functioning, inactivity in the labor market, lack of social skills.
The prenatal period is the best time to start creating a supportive environment for the baby and the family. In providing prenatal services, we know that women face many challenges,
both during pregnancy and after the birth of a child. To successfully pass this crucial period in life, young mothers need careful help and advice.
The aim of the project is to improve prevention and reduce health inequalities in Klaipėda district municipality.
he project aims to provide support and improve information for expectant mothers during pregnancy, after childbirth and until the age of 2, by providing high quality services to help
mothers make informed decisions about their childcare to ensure vulnerable mothers, infants and children under 2 years of age. welfare.
The project plans to provide support and improve information for expectant mothers during pregnancy, after childbirth and before the age of 2, by providing high quality services to
help mothers make informed decisions about their childcare to ensure vulnerable mothers, infants and children under 2 years of age. welfare. A job for a Family Visiting Specialist will
be created for this purpose. Using the “Nurse and Family Partnership” program, a model for visiting families, providing early intervention services, was developed and will be
implemented in Klaipėda District Municipality during the project implementation. Training for family professionals will be provided to selected professionals to help them acquire
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Trumpas projekto aprašymas (anglų k.)
'soft' competencies to provide primary preventive intervention to families at risk. The tools and equipment needed to provide the services will also be purchased.
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14. PAREIŠKĖJO IR PARTNERIO (-Ų) DEKLARACIJA
Klaipėdos rajono savivaldybės administracija
2021-11-12
Aš, paraišką teikiantis įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo patvirtinu, kad:
1. Šioje paraiškoje ir prie jos pridedamuose dokumentuose pateikta informacija, mano žiniomis ir įsitikinimu, yra teisinga;
2. prašomas finansavimas yra minimali projektui įgyvendinti reikalinga lėšų suma;
3. man arba mano atstovaujamam pareiškėjui ir partneriui (-iams) nėra taikomas apribojimas gauti finansavimą dėl to, kad per sprendime dėl lėšų grąžinimo nustatytą terminą lėšos
nebuvo grąžintos arba grąžinta tik dalis lėšų (ši nuostata netaikoma įstaigoms, kurių veikla finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės ar užsienio valstybės ir (arba) savivaldybių
biudžetų ir (arba) valstybės pinigų fondų).;
4. teikdamas (-a), būdamas (-i) partneriu (-iais) teikiant paraišką 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės ar Norvegijos finansinių mechanizmų (toliau – mechanizmai) lėšoms
gauti nepažeidžiau gero valdymo, darnaus vystymosi, lyčių lygybės ir nediskriminavimo principus reglamentuojančių Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos teisės aktų;
5. mano atstovaujamam pareiškėjui ir partneriui (-iams) nėra iškelta byla dėl bankroto ar restruktūrizavimo, jis (jie) nėra likviduojamas (-i), nėra priimtas kreditorių susirinkimo
nutarimas bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka (ši nuostata netaikoma biudžetinėms įstaigoms); man, kaip fiziniam asmeniui, partnerio (-ių) vadovui, kaip fiziniam asmeniui,
arba mano atstovaujamam pareiškėjui ir (arba) partneriui (- iams) kuris (-ie) yra fizinis (-iai) asmuo (-ys), nėra iškelta byla dėl bankroto;
6. mano atstovaujamam pareiškėjui, partneriui (-iams) nėra pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl ūkinės ir (arba) ekonominės veiklos (ši nuostata netaikoma biudžetinėms įstaigoms);
man, kaip fiziniam asmeniui, partnerio (-ių) vadovui, kaip fiziniam asmeniui, arba mano atstovaujamam pareiškėjui ir (arba) partneriui (- iams) kuris (-ie) yra fizinis (-iai) asmuo (-ys)
nėra pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl ūkinės ir (arba) ekonominės veiklos;
7. aš arba mano atstovaujamas pareiškėjas ir partneris (-iai) neturiu (neturi) su mokesčių ir socialinio draudimo įmokų mokėjimu susijusių skolų pagal Lietuvos Respublikos teisės
aktus arba, jei pareiškėjas ir (arba) partneris(-iai) yra užsienyje įregistruotas juridinis asmuo arba užsienio pilietis, pagal atitinkamos užsienio valstybės teisės aktus, arba kiekvienu
atveju skola neviršija 50 Eur (penkiasdešimt eurų) (ši nuostata netaikoma įstaigoms, kurių veikla finansuojama iš Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybės ir (arba) savivaldybių
biudžetų, ir (arba) valstybės pinigų fondų, ir juridiniams ar fiziniams asmenims, kuriems Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybės teisės aktų nustatyta tvarka yra atidėti mokesčių
arba socialinio draudimo įmokų mokėjimo terminai; taip pat, jei skola kiekvienu atveju neviršija 50 Eur);
8. aš arba mano atstovaujamo pareiškėjo ir partnerio (-ių) vadovas, pagrindinis akcininkas (turintis daugiau nei 50 proc. akcijų) ar savininkas, ūkinės bendrijos tikrasis (-ieji) narys (iai) ar mažosios bendrijos atstovas, turintis (-ys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ar buhalteris (-iai), ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (-ys) teisę surašyti ir pasirašyti
pareiškėjo apskaitos dokumentus, neturiu (-i) neišnykusio arba nepanaikinto teistumo arba dėl pareiškėjo per paskutinius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo
nuosprendis už dalyvavimą bendrininkų grupėje, organizuotoje grupėje, nusikalstamame susivienijime, jų organizavimą ar vadovavimą jiems, kyšininkavimą, prekybą poveikiu,
papirkimą, piktnaudžiavimą, tarnybos pareigų neatlikimą, sukčiavimą, turto pasisavinimą, turto iššvaistymą, turtinės žalos padarymą apgaule, turto sunaikinimą ar sugadinimą, neteisėtą
praturtėjimą, kontrabandą, muitinės apgaulę, neteisėtą disponavimą akcizais apmokestinamomis prekėmis, neteisėtą prekių ar produkcijos neišvežimą iš Lietuvos Respublikos, neteisėtą
vertimąsi ūkine, komercine, finansine ar profesine veikla, neteisėtą juridinio asmens veiklą, svetimo prekių ar paslaugų ženklo naudojimą, apgaulingą pareiškimą apie juridinio asmens
veiklą, mokesčių nesumokėjimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, skolininko nesąžiningumą, nusikalstamą
bankrotą, netikros elektroninės mokėjimo priemonės gaminimą, tikros elektroninės mokėjimo priemonės klastojimą ar neteisėtą disponavimą elektronine mokėjimo priemone arba jos
duomenimis, neteisėtą elektroninės mokėjimo priemonės ar jos duomenų panaudojimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito
dokumento nepateikimą, apgaulingą ar aplaidų apskaitos tvarkymą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą, netikrų
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pinigų ar vertybinių popierių pagaminimą, laikymą arba realizavimą, dokumento suklastojimą ar disponavimą suklastotu dokumentu, antspaudo, spaudo ar blanko suklastojimą,
dalyvavimą kokioje nors kitoje neteisėtoje veikloje, kenkiančioje Lietuvos Respublikos ir (arba) ES finansiniams interesams (ši nuostata netaikoma, jei pareiškėjo veikla yra
finansuojama iš Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybės ir (arba) savivaldybių biudžetų ir (arba) valstybės pinigų fondų);
9. Mano vadovaujama/atstovaujama institucija, aš ir mano atstovaujamo pareiškėjo ir partnerio (-ių) vadovas, akcininkas (-ai), dalininkas (-ai), dalyvis (-iai), ūkinės bendrijos tikrasis
(-ieji) narys (-iai) ar mažosios bendrijos atstovas (-ai), turintis (-ys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, valdymo ar priežiūros organo narys ar kitas asmuo (asmenys), turintis
(turintys) teisę atstovauti juridiniams asmeniui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, už paraiškos rengimą atsakingas fizinis ar juridinis asmuo nedalyvavo
rengiant programą, gaires ar kitus dokumentus, pagal kuriuos yra teikiama paraiška lėšoms gauti (nuostata netaikoma tiesioginio finansavimo projektų atveju);
10. man nežinomos kitos šiame dokumente nenurodytos priežastys, dėl kurių projektas negalėtų būti įgyvendintas ar jo įgyvendinimas būtų atidedamas arba dėl kurių projektas
nebūtų įgyvendintas mechanizmų programavimo laikotarpiu;
11. sutinku, kad paraiška gali būti atmesta, jeigu joje pateikti ne visi prašomi duomenys (įskaitant šią deklaraciją);
12. sutinku, kad paraiškoje pateikti duomenys būtų apdorojami ir saugomi EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų administravimo ir procesų automatizavimo informacinėje
sistemoje (toliau - NORIS) 1 ir Valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimų sistemoje;
13. patvirtinu, kad esu gavęs visų asmenų, kurių asmens duomenys pateikiami, sutikimą dėl asmens duomenų pateikimo, tvarkymo ir saugojimo teikiamos paraiškos vertinimo ir
projekto įgyvendinimo tikslais 1 ;
14. sutinku, kad informacija apie mano pateiktą paraišką (pareiškėjo pavadinimas, projekto pavadinimas, projekto partneriai, trumpas projekto aprašymas, paraiškos unikalus kodas
ir prašoma lėšų suma), taip pat paraiškos vertinimo rezultatai, priimtas sprendimas finansuoti projektą arba jo nefinansuoti, informacija apie sudarytą projekto įgyvendinimo sutartį ir
projektui skirtų finansavimo lėšų sumą, informacija apie įgyvendinant projektą sukurtus produktus (jeigu jų skelbimas neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams) būtų
skelbiama interneto svetainėse www.finmin.lt, www.cpva.lt, www.norwaygrants.lt ir (ar) www.eeagrants.lt.
15. patvirtinu, kad esu susipažinęs su Bendrosiomis projekto įgyvendinimo sutarties sąlygomis (kvietimo Gairių priedas, jei taikoma) ir įsipareigoju jas vykdyti, jei bus sudaryta
projekto įgyvendinimo sutartis.
1 Paraiškos

teikimo ir projekto įgyvendinimo metu surinkti duomenys, kaip ir kiti projektų duomenys, kaupiami NORIS, yra naudojami paraiškoms vertinti, projektams administruoti,
tikrinti, audituoti ir stebėti. Surinkti duomenys taip pat gali būti naudojami statistiniais tikslais, rengiant ir teikiant projektų stebėsenos rodiklių ataskaitas ir atliekant vertinimus, tyrimus
ar kitus skaičiavimus. Ataskaitose visi šie duomenys yra teikiami projekto, uždavinio ar priemonės lygiu, tačiau statistiškai apibendrinti, t.y. neišskiriant ir nedetalizuojant nei vieno
konkretaus asmens pagal vardą, pavardę ar kitus asmens duomenis. Galimybė peržiūrėti NORIS duomenis, elektroninius dokumentus ir kitą susijusią informaciją ribojama
vadovaujantis NORIS nuostatais ir atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytą institucijų atsakomybę ir funkcijas. NORIS valdytoja ir tvarkytoja yra VŠĮ Centrinė
projektų valdymo agentūra, kuri organizuoja bendrų NORIS funkcinių galimybių ir saugomiems duomenims taikomų reikalavimų nustatymą.
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