
 

PROJEKTAS FINANSUOJAMAS IŠ EUROPOS SOCIALINIO FONDŲ LĖŠŲ 

 
2018 m. rugsėjo 19 dieną  asociacija „Pagėgių miesto vietos veiklos grupė“ pasirašė 

pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto 
„Socialinės įtrauktiems didinimas ir kova su skurdu“ 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos 
plėtros strategijų įgyvendinimas“ projekto Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-21-0001 „Informacijos apie 
bendrąsias socialines paslaugas teikimas socialinę atskirtį patiriantiems gyventojams ir 
tarpininkavimas šias paslaugas gaunant“ sutartį. 

Pagėgių miesto vietos veiklos grupės vykdomo projekto tikslinė grupė - socialinę atskirtį 
patiriantys gyventojai: nepasiturintys asmenys ir jų šeimos, kuriems teikiama socialinė parama, 
senyvo amžiaus asmenys, t.y. senatvės amžiaus asmenys, kurie dėl amžiaus iš dalies ar visiškai yra 
netekę gebėjimų savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu. Projektas bus vykdomas su 
partneriu - Pagėgių bendruomene.  

Projekto tikslas - įgalinti Pagėgių miesto pilietinę visuomenę vykdyti savanorišką veiklą ir 
kurti naują viešojo gyvenimo praktiką, telkiančią vietos bendruomenę bei mažinančią socialinę 
atskirtį. Siekiant įgyvendinti tikslą, partnerio, Pagėgių bendruomenės nariai (savanoriai) teiks 
informaciją apie bendrąsias socialines paslaugas, bei tarpininkaus jas gaunant. Į savanorišką veiklą 
planuojama įtraukti ne mažiau kaip 20 savanorių. Veiklų įgyvendinimui pareiškėjas planuoja 
organizuoti savanorių paruošimo savanoriškai veiklai mokymus, išleisti platinimui informacinį 
leidinį (skrajutės) apie bendrąsias socialines paslaugas. Planuojama, kad informacija apie bendrąsias 
teikiamas socialines paslaugas, tarpininkavimas jas gaunant bus suteikta 35 socialinę atskirtį 
patiriantiems gyventojams. Taip pat bus organizuojamas viešas renginys informavimui apie 
projektą. Projekto įgyvendinimo trukmė – 36 mėn.  

 
Pagėgių miesto vietos veiklos grupės kviečia partnerio, Pagėgių bendruomenės narius, 

dalyvauti projekto veikloje vykdant savanorišką veiklą. 
 
Išsamesnė informacija apie projekto vykdomas veiklas teikiama adresu: Vilniaus g. 46, 

Pagėgiai, kabinetas 210, kontaktinis asmuo koordinatorė Stanislava Bružienė, tel. 8 611 29459, el. 
p. staselebruziene@gmail.com. 

 
Projekto vykdytojo informacija 

 

 

Įgyvendinant projektą „Iniciatyvos suteikiant informaciją apie bendrąsias socialines paslaugas 
socialinę atskirtį patiriantiems gyventojams ir tarpininkavimas šias paslaugas“ Sutarties 



numeris 08.6.1-ESFA-V-911-21-0001, nuo 2019-01-23 iki 2019-03-29 vyko savanorių mokymai 
tema „Lyderystės ugdymas“. Savanorių mokymus vykdė projekto koordinatorė Stanislava 
Bružienė. Apmokyta pirma grupė savanorių, kurią sudarė 4 asmenys (grupės numeris – 01). Vienų 
mokymų trukmė 48 val.. Per 3 mėn. įvyko 12 susitikimų. Projekto veiklų dalyvio tiesioginis 
dalyvavimas savanorių mokymuose truko 4 val. per dieną. Mokymuose aptarta: “Kas yra savanoris 
ir kodėl verta juo tapti?“; pagrindiniai savanorystės principai; savanorystės vertė savanoriui; 
savanorystės vertė visuomenei.  
Savanoriškos veiklos tikslai ir veikla: Teikti informaciją apie bendrąsias socialines paslaugas 
Pagėgių miesto gyventojams ir tarpininkauti jas gaunant. Informuoti kokios paslaugos teikiamos, jų 
įkainiai, kur turėtų kreiptis ir kokius dokumentus turėtų pateikti. 
 
Socialinę atskirtį patiriantys gyventojai: Nepasiturintys asmenys ir jų šeimos, kuriems pagal 
Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą yra 
teikiama socialinė parama (pvz., socialinės pašalpos ar būsto šildymo, geriamojo ir karšto vandens 
išlaidų kompensacijos); senyvo amžiaus asmenys, t. y. senatvės pensijos amžiaus asmenys, kurie 
dėl amžiaus iš dalies ar visiškai yra netekę gebėjimų savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) 
gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime, gaus informaciją apie įvairiose organizacijose 
prieinamas bendrąsias socialines paslaugas (kokios paslaugos teikiamos, kur turėtų kreiptis ir 
kokius dokumentus reikėtų pateikti). Šias informavimo ir tarpininkavimo paslaugas, vykdydami 
individualias užduotis, teiks parengta pirma grupė savanorių. 
Su parengtais savanoriais pasirašytos savanoriškos veiklos atlikimo sutartys. 
 

Projekto vykdytojo informacija 

 

 

Vykdant projekto Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-21-0001 veiklos „Informacijos apie bendrąsias 
socialines paslaugas sklaida ir tarpininkavimas jas gaunant“ fizinio rodiklio „Savanorių mokymai“ 
įgyvendinimą, koordinatorė vykdė savanorių mokymus, tema „Lyderystės ugdymas“. Apmokoma 
antra grupė savanorių, kurią sudaro 4 asmenys (grupės numeris – 02). Vienų mokymų trukmė 48 
val.. Savanorių mokymų ataskaitinis laikotarpis nuo 2019-04-03 iki 2019-06-28. Projekto veiklų 
dalyvio tiesioginis dalyvavimas savanorių mokymuose truko 4 val. per dieną. Savanorių paruošimo 
savanoriškai veiklai mokymus vykdė projekto koordinatorė Stanislava Bružienė. Naudojosi 
parengta „Savanorių, teiksiančių informavimo ir tarpininkavimo paslaugas miesto gyventojams 
socialinės atskirties srityje, mokymo programa ir metodinė medžiaga“, medžiaga, surinkta 
informacija apie projekto tikslinės grupės dalyvius (projekto vykdytojas naudojosi savivaldybės 

pateiktu išrašu iš socialinės paramos šeimai informacinės sistemos (toliau – SPIS), aptariami  
savanoriškų darbų atlikimo tikslai, tvarka ir jų atlikimo vieta. Pasirašytos savanoriškos veiklos 
atlikimo sutartys. 
 
Vykdant informavimo ir tarpininkavimo veiklą koordinatorė su parengtais savanorių mokymuose 
01 grupės savanoriais aptarė galimas veiklas ir su kiekvienu savanoriu individualiai sudarė 
savanoriškų darbų atlikimo planą. Informavo savanorį apie savanoriškos veiklos pobūdį, mastą ir 



eigą, atliekamų darbų pobūdį, saugą ir sveikatą darbe. Vykdžiusiems savanorišką veiklą 
organizacijoje įteikti pažymėjimai apie atliktą darbą. 

 

Projekto vykdytojo informacija 

 

Vykdant projekto „Informacijos apie bendrąsias socialines paslaugas teikimas socialinę atskirtį 
patiriantiems gyventojams ir tarpininkavimas šias paslaugas gaunant“ „Savanorių mokymai“ 
įgyvendinimą, koordinatorė vykdė savanorių mokymus, tema „Lyderystės ugdymas“. Apmokyta 
trečia grupė savanorių, kurią sudaro 4 asmenys (grupės numeris – 03). Vienų mokymų trukmė 48 
val.. Per lapkričio ir gruodžio mėn. įvyko 12 susitikimų (Savanorių mokymų ataskaitinis laikotarpis 
nuo 2019-11-12 iki 2019-12-06). Mokymuose projekto dalyviai įgavo Psichologinių įgūdžių, 
Informavimo ir tarpininkavimo veiklos pagrindų, Savipagalbos modulių pagrindus. Mokymuose 
akcentuojama, kad VVG savanorystės programa skirta savanoriškai veiklai teikiant socialinę atskirtį 
patiriantiems Pagėgių miesto gyventojams informaciją apie bendrąsias socialines paslaugas, 
tarpininkauti jas gaunant. Visi programos dalyviai privalo laikytis pagrindinių dalyvavimo 
programoje taisyklių bei savanoriškos veiklos sutartyje nurodytų sąlygų, todėl labai svarbu, kad 
dalyvaujantys savanorystėje vadovautųsi programos tikslais, laikytųsi organizacijoje priimtų elgesio 
normų, nuoširdžiai atliktų savo pasirinktą darbą ir prisiimtų atsakomybę už savo veiksmus.  

Su projekto dalyviais sudarytos savanoriškos veiklos sutartys. Nuo 2019 m. vasario mėn. 
savanorišką veiklą vykdė vienuolika savanorių. Vykdžiusiems savanorišką veiklą organizacijoje 
išduoti pažymėjimai. 

Projekto vykdytojo informacija 

 

 



 

 

Vykdant projekto „Informacijos apie bendrąsias socialines paslaugas teikimas socialinę atskirtį 
patiriantiems gyventojams ir tarpininkavimas šias paslaugas gaunant“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-

911-21-0001, „Savanorių mokymai“ įgyvendinimą, projekto koordinatorė Stanislava Bružienė 

vykdė savanorių mokymus, tema „Lyderystės ugdymas“. Apmokyta ketvirta grupė savanorių, kurią 

sudaro 8 asmenys (grupės numeris – 04). Vienų mokymų trukmė 48 val.. Per 2020 m. rugsėjo ir 

spalio mėn. įvyko 12 susitikimų (Savanorių mokymų ataskaitinis laikotarpis nuo 2020-09-22 iki 

2020-10-15). Mokymuose aptarta: „Kas yra savanoris ir kodėl verta juo tapti?“; pagrindiniai 

savanorystės principai; savanorystės vertė savanoriui; savanorystės vertė visuomenei. Mokymuose 

projekto dalyviai įgavo psichologinių įgūdžių, informavimo ir tarpininkavimo veiklos pagrindų, 

savipagalbos modulių pagrindus. Mokymuose akcentuojama, kad VVG savanorystės programa 

skirta savanoriškai veiklai teikiant socialinę atskirtį patiriantiems Pagėgių miesto gyventojams 

informaciją apie bendrąsias socialines paslaugas, tarpininkauti jas gaunant. Visi programos dalyviai 

privalo laikytis pagrindinių dalyvavimo programoje taisyklių bei savanoriškos veiklos sutartyje 

nurodytų sąlygų, todėl labai svarbu, kad dalyvaujantys savanorystėje vadovautųsi programos 

tikslais, laikytųsi organizacijoje priimtų elgesio normų, nuoširdžiai atliktų savo pasirinktą darbą ir 

prisiimtų atsakomybę už savo veiksmus.  

Nuo 2019 m. sausio mėn. parengta 20 savanorių dalyvavimui savanoriškoje veikloje. Su parengtais 

savanoriais pasirašytos savanoriškos veiklos atlikimo sutartys.  

Projekto įgyvendinimo laikotarpiu savanorišką veiklą vykdė dvylika savanorių. Vykdžiusiems 

savanorišką veiklą organizacijoje išduoti pažymėjimai. 

Projekto vykdytojo informacija 

 

 


