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PATVIRTINTA  
Kauno miesto Žaliakalnio vietos veiklos grupės visuotinio susirinkimo  

2022 m. kovo 24 d. protokolu Nr. 1 

 

KAUNO MIESTO ŽALIAKALNIO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ 

2022 METŲ VEIKLOS PLANAS 

1. Informacija apie numatomas vykdyti projekto „Kauno miesto Žaliakalnio vietos plėtros 
strategijos įgyvendinimo administravimas“ , projekto kodas 08.6.1-ESFA-T-910-01-0013, 
veiklas: 

Veiklos 
Eil. Nr. 

Veiklos 
pavadinimas 

Įvykdymo 
terminas 

Pastabos 

1.  Vietos plėtros 
strategijos 
įgyvendinimo 
stebėsena ir  
vertinimas 

Nuolat Renkama ir sisteminama informacija apie Vietos plėtros 
strategijos planuotus ir pasiektus rezultato, produkto rodiklius, 
atrinktus finansuoti ir baigtus įgyvendinti vietos projektus. 

2.  Vietos plėtros 
strategijos 
viešinimas 

Nuolat Miesto VVG vietos plėtros strategijos įgyvendinimo metu 
privalo viešinti vietos plėtros strategijos įgyvendinimo eigą ir 
rezultatus interneto svetainėje (arba) vienos iš šalių partnerių 
(savivaldybės) interneto svetainėje, taip pat užtikrinti nuolatinį 
joje pateikiamos informacijos atnaujinimą. Reklaminių 
skelbimų publikavimas „Kauno dienoje“ kovo ir gruodžio 
mėn. 

3.  Vietos plėtros 
strategijos 
įgyvendinimo 
metinės 
ataskaitos už 
2021 metus 
tvirtinimas 

2021-03-24 Vietos plėtros strategijos įgyvendinimo metinė ataskaita už 
2021 metus tvirtinama VVG visuotinis narių susirinkimo 
protokolu. 

4.  Projekto „Kauno 
miesto 
Žaliakalnio 
vietos plėtros 
strategijos 
įgyvendinimo 
administravimas“ 
pabaiga 

2022-12-27 Projekto „Kauno miesto Žaliakalnio vietos plėtros strategijos 
įgyvendinimo administravimas“ administravimo ir 
finansavimo sutarties įsigaliojimo data – 2016-12-27, Projekto 
veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2022-12-27. 
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Informacija apie numatomas projekto „Susigrąžinti gyvenimą“, projekto kodas 08.3.1-
ESFA-K-413-01-00571, veiklas: 

Veikl
os 

Eil. 
Nr. 

Veiklos 
pavadinimas 

Įvykdymo 
terminas 

Pastabos 

1. 2.2.1. Skaitmeninio 
raštingumo gebėjimų 
ugdymas 

2022-04-03 Įgyvendinant projektą numatoma organizuoti 
skaitmeninio raštingumo mokymus. 

2. Kitos projekte 
numatytos veiklos 

2022-04-03 Numatoma organizuoti pagal bendrai aptartas 
sąlygas ir apimtis 

 

 

 
1Projekto „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 sutartis pasirašyta 2018-04-03. Projekto 
planuojama pabaiga - 2022-04-03.  


