Nevyriausybinių organizacijų, dirbančių
šeimos gerovės srityje, veiklos projektų
atrankos konkurso organizavimo 2016
metais nuostatų
1 priedas
(Paraiškos forma)
_____________________________LPF „Gyvenimo vartai“__________________________________
(paraišką teikiančios nevyriausybinės organizacijos pavadinimas)
300007282, Kapsų g. 11, Kaunas, +37060041787, telefonas/ faksas 837211416,
gyvenimovartai@gmail.com
________________________________________________________________
(juridinio asmens kodas, adresas, telefono numeris, fakso numeris, el. paštas)
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai
A. Vivulskio g. 11
03610 Vilnius
PARAIŠKA
DĖL DALYVAVIMO NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ, DIRBANČIŲ
ŠEIMOS GEROVĖS SRITYJE, VEIKLOS PROJEKTŲ ATRANKOS KONKURSE
2016 METAIS
__________2016 m. gegužės 31 d._______
(data)

1. BENDRA INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ IR PAREIŠKĖJĄ
1.1.
Projekto pavadinimas
„Vieninga šeima“
1.2.
Informacija apie pareiškėją
Juridinio asmens pavadinimas
Juridinio asmens kodas
Teisinė forma
Adresas
Telefono numeris (su tarpmiestiniu kodu)
Fakso numeris (su tarpmiestiniu kodu)
Elektroninio pašto adresas
Interneto svetainės adresas
Pareiškėjo banko, kitos kredito ar mokėjimo
įstaigos rekvizitai (banko, kitos kredito ar
mokėjimo įstaigos pavadinimas, adresas,
kodas, sąskaitos numeris)

LPF „Gyvenimo vartai“
300007282
Labdaros ir paramos fondas
Kapsų g. 11, Kaunas
+37060041787
+37037211416
gyvenimovartai@gmail.com
www.gyvenimovartai.eu
AB SEB bankas 70440
LT47 7044 0600 0731 0239
Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius, Lietuva
SWIFT kodas CBVILT2X
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Informacija apie buhalterį ar buhalterinės „MB VIP apskaita“, Įm. K. 303428450,
apskaitos paslaugas teikiantį asmenį
Ąžuolyno g.10, Gervėnupio g. Kauno raj.
1.3. Informacija apie projekto vadovą
Vardas ir pavardė
Darbovietės pavadinimas
Darbovietės adresas
Telefono numeris (su tarpmiestiniu kodu)
Fakso numeris (su tarpmiestiniu kodu)
Elektroninio pašto adresas

Giedrius Žukas
LPF „Gyvenimo vartai“
Kapsų g. 11, Kaunas
+37060041787
+37037211416
gyvenimovartai@gmail.com

1.4. Projekto įgyvendinimo partneriai (jei tokių yra): organizacijos ir institucijos, su kuriomis
bendradarbiaujant numatoma vykdyti veiklą (juridinio asmens pavadinimas, adresas, telefonas
(su tarpmiestiniu kodu), bendradarbiavimo pagrindas (sutartis ar kitas dokumentas, patvirtinantis
bendradarbiavimą). Glaustai apibrėžkite projekto partnerio vaidmenį projekte
 Savivaldybių administracijos „Žaliakalnio seniūnija“, bendradarbiavimo sutartis. Žaliakalnio
seniūnija padeda surinkti tikslinę grupę, suteikia patalpas socialinės rizikos šeimų
užsiėmimų vedimui, viešina informaciją apie renginius ir projektą.
 Kitos įstaigos
 Nevyriausybinės organizacijos:
Vš.į „Psichologinių idėjų namai“ psichologai savanoriai konsultuoja tikslinės grupės
asmenis.
LPF „Maisto bankas“ parama maisto produktais.
2.
PROJEKTO APRAŠYMAS
2.1. projekto tikslas:
Ugdyti socialinę šeimos narių tarpusavio atsakomybę bei teikti jiems pagalbą sprendžiant
sunkumus dėl įvairių priklausomybių.
2.2. projekto uždaviniai:
2.2.1. Suteikti žinių šeimoms, kaip pastebėti ankstyvuosius įvairių priklausomybių sukeliamus
ženklus bei problemas ir kaip išvengti krizinės situacijos šeimoje.
2.2.2. Teikti socialinę bei psichologinę pagalbą socialinės rizikos šeimoms, sprendžiant
priklausomybės problemas šiose šeimose.
2.2.3. Organizuoti socialinės rizikos šeimų vaikų užimtumą vasaros atostogų metu.
2.2.4. Suteikti rizikos šeimų vaikams žinių apie laisvalaikio planavimą, padėti jiems suplanuoti 4
dienų vasaros stovyklą.
2.3. projekto įgyvendinimo laikotarpis:
nuo 2016 liepos iki 2016 m. gruodžio 31 d.
2.4. projekto santrauka, pagrindžiant projekto įgyvendinimo poreikį:
Rizikingas alkoholio ar kitų psichotropinių medžiagų vartojimas lemia daugybę problemų šeimoje
ir visuomenėje (smurtas, savižudybės ir psichikos ligos). Visuotinai pripažinta, kad toks vartojimas
daro žalą individui ir visai visuomenei. Pateikiame statistinę informaciją: dabartinė situacija Kauno
apskrityje – sergamumas psichikos ir elgesio sutrikimais vartojant alkoholį nuo 2011 m. iki 2014 m
padidėjo daugiau nei 4 kartus. Atvejų sk./100000 gyventojų: 2011m. – 50,42; 2012m. – 55,35;
2013 m. – 211,18, 2014 m. – 248,77 (http://sic.hi.lt/webdps/?lang=lt). Paauglių psichoaktyvių
medžiagų vartojimo paplitimas ir toliau didėja. Ypač svarbu atkreipti dėmesį į populiariausią tiek
pasaulyje, tiek Lietuvoje paauglių vartojamą narkotiką – marihuaną, kurios vartojimas, ESPAD
(alkoholio ir kitų narkotikų tyrimo Europos mokyklose) duomenimis, tarp Lietuvos paauglių nuo
2007 iki 2011 metų išaugo 2 proc. Lietuvos mokinių marihuanos vartojimo paplitimas (20 proc.)
lenkia Europos vidurkį, atitinkantį 17 proc. Taip pat Europos vidurkį viršija rūkymo ir alkoholio
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vartojimo paplitimas Lietuvos moksleivių tarpe. Per 30 paskutinių dienų rūkė 37,0 proc. (Europos
vidurkis 28 proc.), vartojo alkoholį 63 proc. (Europos vidurkis 57 proc.) moksleivių. (The 2011
ESPAD report). Analogiška situacija yra ir Žaliakalnio seniūnijoje, todėl yra būtina imtis priemonių
ir intensyviai vykdyti tabako, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo mažinimui
ir sveikatingumo skatinimui skirtas orientuotas į šeimą veiklas.
Šiuo projektu siekiama išspręsti giliai įsišaknijusias socialines problemas Kauno miesto Žaliakalnio
seniūnijoje, kurioje yra 23 stebimos socialinės rizikos šeimos, kuriose yra asmenų rizikingai
vartojančių alkoholį ar kitas priklausomybę sukeliančias medžiagas. Dauguma iš jų yra ilgalaikiai
bedarbiai, turintys polinkį į smurtą šeimoje, nusikalstamą veiką, save naikinančią elgseną bei
polinkį į savižudybes. Projektas skirtas pagerinti esamą situaciją Kauno miesto Žaliakalnio
seniūnijoje ir sustiprinti bendradarbiavimą su seniūnijos socialiniais darbuotojais, teikiant pagalbą
šios rizikos grupės asmenimis, t.y. pagerinti šeimos gerovę. Organizacija 11 metų teikia pagalbą
rizikos grupės asmenims bei sistemingai siekia šių asmenų mąstymo ir elgesio pozityvių pokyčių
bei integracijos visuomenėje. Mūsų organizacijoje įdarbinta socialinė darbuotoja ir Žaliakalnio
seniūnijos darbuotojai surinks 10 – 15 asmenų iš socialinės rizikos šeimų grupę. Šiai grupei bus
pravesti 10 - ties užsiėmimų mokymų ciklas, pagal organizacijoje naudojamą metodiką.
Užsiėmimus ves psichologas Liudas Švipas, mokymus organizuos socialinė darbuotoja Ingrida
Damašauskienė. Taip pat vaikams iš socialinės rizikos šeimų sistemingai bus vedami užsiėmimai,
skatinantys vaikų įsitraukimą į organizacijos vykdomas veiklas (rekreaciniai renginiai, išvykos,
vasaros stovyklos, dalyvavimas sveikatingumą skatinančioje veikloje). Vaikai susipažins su
renginių organizavimo principais ir, padedami socialinės darbuotojos ir kitų savanorių, sukurs
vasaros stovyklos planą. Esant sudėtingesnei (krizinei) situacijai šeimoje, asmenims rizikingai
vartojantiems alkoholį bus pasiūlyta dalyvauti psichologinės socialinės reabilitacijos 3 mėn.
programoje priklausomybės ligų reabilitacijos bendruomenėje, spręsti priklausomybės problemas ir
stabilizuoti būseną. Bendruomenėje klientams yra suteikiamas laikinas apgyvendinimas, skiriamas
maitinimas ir teikiama specialistų pagalba. Organizacijos licencijos Nr. L000000666.
Bendruomenė yra įsikūrusi Rokiškių kaime, Kruonio sen. Kaišiadorių rajone.
Rugpjūčio mėn. socialinės rizikos šeimoms (ir jų vaikams) bus organizuojama vasaros stovykla
pagal vaikų sukurtą programą. Stovyklos metu bus stiprinamas šeimos tarpusavio ryšis, vedami
mokymai,
organizuojami grupiniai užsiėmimai ir žaidimai, rengiami šeimos kūrybiniai
pasirodymai, naktinis žygis ir t.t. Stovykla vyks 4 dienas. Dalyviai į stovyklavietę atvyks savo
transportu , jiems bus kompensuotos kelionės išlaidos. Dalyviai bus apgyvendinti LPF „Gyvenimo
vartai“ priklausomybės ligų reabilitacinės bendruomenės teritorijoje (palapinėse) ir patalpose.
Stovyklos metu bus organizuojamas dalyvių maitinimas. Visus renginius stovyklos metu organizuos
ir ves 5 savanoriai. Savanorių veiklą koordinuos socialinė darbuotoja, o buitines problemas padės
spręsti reabilitacijos bendruomenės gyventojai.
2.5. tikslinė projekto grupė (konkrečiai apibūdinti, su kokia grupe (-ėmis) bus įgyvendinama (-os)
projekto prioritetinė (-ės) sritis (-ys), nurodant dalyvių skaičių ir amžių) ir projekto vykdytojų,
darbuotojų, savanorių skaičius;
Projekte dalyvaus socialinės rizikos šeimos, kuriose bent vienas iš tėvų rizikingai vartoja alkoholį
ar kitas priklausomybę sukeliančias medžiagas ir augina vaikus iki 18 m. Planuojama 10 -15 šeimų,
kurios augina 15 -20 vaikų. Vaikai bus suskirstyti į 3 amžiaus grupes: iki 6 metų; 7 – 12; 13 – 18.
Pagal ankstesnį aprašymą neaišku, kodėl reikia skirstyti vaikus į 3 grupes!!!!!!!!!!!.
Projektą įgyvendins psichologas ir socialinė darbuotoja, jiems padės savanoriai - 3 studijuojantys
psichologiją studentai ir 4 vyresnių klasių moksleiviai. Prie projekto įgyvendinimo prisidės 3
Žaliakalnio seniūnijos socialinės darbuotojos, tiesiogiai dirbančios su socialinės rizikos šeimomis.
2.6. laukiami rezultatai įgyvendinus projektą.
Įgyvendinus projektą sustiprės socialinė šeimos narių tarpusavio atsakomybė, sprendžiant
sunkumus dėl įvairių priklausomybių, sumažės smurtaujančiųjų, pagerės tarpusavio ryšiai šeimoje.
Šeimos aktyviau dalyvaus Žaliakalnio bendruomenėje organizuojamuose kultūriniuose renginiuose.
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Taip pat projekte dalyvavę rizikos grupės asmenys suvoks su kokiomis problemomis jie susiduria,
supras, kaip galėtų šias problemas spręsti, gaus specialistų konsultacijas ir visokeriopą pagalbą. Dėl
teikiamos pagalbos sustiprės klientų motyvacija atsisakyti alkoholio ar kitų priklausomybę
sukeliančių medžiagų vartojimo, pagerės psichologinis savęs vertinimas, dalis klientų pasirinks
sveiko ir socialaus gyvenimo būdo vedimą, dalis asmenų dalyvaus AA ar NA savitarpio paramos
grupėse. Tokiu būdu sumažės rizikingai vartojančių alkoholį ar kitas priklausomybę sukeliančias
medžiagas asmenų skaičius, pagerės gerbūvis šeimoje, projekto dalyviai pradės efektyviau ieškoti
darbo ar savarankiškai dirbti, taip sumažės bedarbystė ir pašalpų gavėjų skaičius Kauno miesto
Žaliakalnio seniūnijoje.
Vaikai išmoks organizuoti vasaros stovyklas ir prasmingai leisti laisvalaikį. Sustiprės šeimos
tarpusavio ryšiai. Šeimos nariai sistemingai susitikinės organizacijos Dienos centre, dalinsis gerąja
patirti ir padės kitiems. Tikimės, kad atsiras šeimos narių savitarpio paramos grupė.

