PATVIRTINTA
Kauno miesto Žaliakalnio vietos veiklos grupės visuotinio susirinkimo
2022 m. kovo 24 d. protokolu Nr. 1

KAUNO MIESTO ŽALIAKALNIO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
Informacija apie įgyvendintas projekto „Kauno miesto Žaliakalnio vietos plėtros strategijos
įgyvendinimo administravimas“ , projekto kodas 08.6.1-ESFA-T-910-01-0013, veiklas
Eil.
Nr.
1.

Veiklos pavadinimas

Įvykdymo
terminas
Vietos plėtros strategijos 2021-03-31
įgyvendinimo
metinės
ataskaitos už 2020 metus
tvirtinimas

2.

Kauno
miesto
Žaliakalnio 2021-12-14
vietos
veiklos
grupės
Pirmininko
ir
Pirmininko
pavaduotojo
keitimo
inicijavimas

Pastabos
VVG visuotinis narių susirinkimas
protokolu Nr. 1 patvirtino Vietos plėtros
strategijos įgyvendinimo metinę ataskaitą
už 2020 metus.
Atsižvelgiant į Neįgalumo ir darbingumo
nustatymo tarnybos prie SADM Kauno I
teritorinio skyriaus išvadą (pagal kurią
VVG pirmininkei gerb. Reginai
Markevičienei nustatytas nuolatinis
pirmojo lygio specialusis nuolatinės
slaugos poreikis), inicijuota VVG
Pirmininko ir pirmininko pavaduotojo
rinkimo procedūra.
VVG Valdybos susirinkime bendru
sutarimu pritarta teikti tvirtinti VVG
visuotiniam susirinkimui kandidatus VVG
pirmininko ir jo pavaduotojo pareigoms
užimti.
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Informacija apie įgyvendintas projekto „Susigrąžinti gyvenimą“ , projekto kodas 08.3.1ESFA-K-413-01-00571, veiklas:
Eil.
Nr.
1.

Veiklos pavadinimas

Įvykdymo
terminas
Projekto
įgyvendinimas Nuo 2021pagal
Jungtinės
veiklos 01-01 iki
sutartį, 2017-11-27, Nr. 1 2021-12-31
(atnaujintą 2018-02-06)

Pastabos
Per 2021 m. vykdytos veiklos:
2.2.1. Skaitmeninio raštingumo gebėjimų
ugdymo mokymai;
2.2.2. Užsienio kalbų (anglų) mokymai.
Ataskaitiniu laikotarpiu buvo pavesti 2
mokymai 2 grupėms po 8 dalyvius.
Veiklose dalyvavo – 16 tikslinės grupės
asmenų. Veikla 1.2.1. susitikimų su
darbdaviais organizavimas nevykdyta.
Veiklų įgyvendinimą didesne apimtimi
sąlygojo Lietuvoje įvestas karantinas, bei
dalyvių norinčių dalyvauti mokymuose
skaičiaus sumažėjimas.
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Projekto „Susigrąžinti gyvenimą“ pareiškėjas ir pagrindinis vykdytojas – VšĮ „Kartu stipresni“. Projektas skirtas socialinę atskirtį
patiriančių asmenų integracijai į darbo rinką Kauno m ir Jonavos, Kėdainių, Kaišiadorių, Raseinių rajonų savivaldybių teritorijose.
Projekte numatoma teikti paslaugas socialinės rizikos šeimoms, piktnaudžiaujantiems alkoholiu asmenims ir socialinės pašalpos
gavėjams. Projekto tikslas - Socialinės integracijos paslaugų pažeidžiamoms asmenų grupėms, siekiant paskatinti jų integraciją į
darbo rinką teikimas. Projekto uždaviniai: teikti psichosocialinės reabilitacijos paslaugas Teikti profesinės reabilitacijos paslaugas;
stiprinti projektą vykdančio personalo gebėjimus teikiant socialinės integracijos į darbo rinką paslaugas. Projekto veiklos:
individualus ar grupinis motyvavimas, asmens poreikių vertinimas, socialinių ir darbo įgūdžių ugdymas, palaikymas ir atkūrimas;
tarpininkavimas ar kita pagalba įsidarbinant ir įsidarbinus; profesinis orientavimas, informavimas, konsultavimas; bendrųjų su
darbu susijusių gebėjimų ugdymas; praktinių darbo įgūdžių ugdymas darbo vietoje; naudojimosi metodinėmis priemonėmis
mokymai projektą vykdančiam personalui; moterų ir vyrų lygybės bei nediskriminavimo sričių mokymai. Projekto rezultatas ir
nauda – sumažėjusi socialinė atskirtis, paslaugos bus suteiktos ne mažiau kaip 250 socialinę atskirtį patiriančių asmenų iš kurių 40
proc. pradės mokytis, dirbti esamose darbo vietose arba dirbti savarankiškai. Projekto veiklos bus vykdomos 40 mėnesių. Projekto
sutartis pasirašyta 2018-04-03. Projekto planuojama pabaiga - 2022-04-03.
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