NESTACIONARIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA ŠIAULIŲ
REGIONE ĮKURIANT SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PADALINIUS SOCIALINĖS RIZIKOS
ASMENIMS ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRE

Projekto pavadinimas – „Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra Šiaulių regione
įkuriant nestacionarių socialinių paslaugų padalinius socialinės rizikos asmenims Šiaulių miesto
savivaldybės socialinių paslaugų centre“.
Projekto numeris – Nr. VP3-2.4-SADM-01-R-61-007
Projekto tikslas – plėtoti nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūrą ir gerinti jų kokybę
Šiaulių mieste.
Projekto pareiškėjas – Šiaulių miesto savivaldybės administracija.
Projektas finansuojamas Sanglaudos skatinimo veiksmų programos II prioriteto „Viešųjų
paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ VP3-2.4-SADM01-R priemonės „Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“ lėšomis.
Projekto partneris – Šiaulių miesto sav ivaldybės socialinių paslaugų centras.
Projekto rezultatas – išplėtojus nestacionarių socialinių paslaugų sistemą ir modernizavus
infrastruktūrą bus sudarytos sąlygos nuolatos gerinti nestacionarių socialinių paslaugų kokybę bei
efektyvumą, ko pasėkoje, Šiaulių mieste padidės socialinė sanglauda.
Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2013 – 2015 m.
Projekto vertė (pagal Finansavimo ir administravimo sutartį) – 413.127,89 Eur.
Projekto metu bus steigiamas naujas Socialinių paslaugų centro padalinys – Laikino apgyvendinimo
tarnyba (vyrams), galintis vienu metu teikti nestacionarias socialines paslaugas 40 asmenų.
Projekto įgyvendinimas yra ypatingai reikšmingas, kadangi projekto metu planuojamas sukurti
nestacionarias socialines paslaugas teikiantis padalinys, vykdantis veiklą, kuri atitinka visus
svarbiausius šalies strateginius ir planavimo dokumentus, be to sutampa su pagrindinių socialinės
paramos, globos ir rūpybos strateginių ir planavimo dokumentų nuostatomis.
Šiandieninė laikinojo gyvenimo ir trumpalaikės socialinės globos įstaigų situacija Šiaulių mieste
nėra palanki. Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centro teikiamos paslaugos tik iš
dalies patenkina šiandieninius poreikius, nes dėl įvairių ekonominių ir socialinių priežasčių
socialinės rizikos suaugusių asmenų skaičius nemažėja ir nestacionarių socialinių paslaugų poreikis,
kurių pagrindinis tikslas asmenims atsidūrusiems krizinėje situacijoje arba praradusiems socialinius
ryšius, suteikti trumpalaikę ir savalaikę socialinę globą, padėti neiškristi arba integruotis į
visuomenę, skatinant susirasti darbą bei nuolatinę gyvenamąją vietą, didėja.
Projektas skirtas socialinės rizikos grupės asmenims (vyrams). Daugiausia tai vyrai, kurie dėl
bedarbystės, skurdo, laisvės atėmimo, patiriamo smurto šeimoje yra praradę arba niekada net
neturėję savo būsto ir šiuo metu nėra pajėgūs savarankiškai savimi pasirūpinti, susirasti gyvenamąjį
plotą, darbą bei spręsti kitas problemas.
Projekto įgyvendinimo metu bus sukurtas padalinys vyrams, tačiau netiesioginės projekto naudos
gavėjos bus ir moterys. Projekto metu sukūrus naują padalinį bus sudaryta galimybė teikti
socialines paslaugas vien tik moterims šiuo metu veikiančio padalinio patalpose. Tai reiškia, kad po

projekto įgyvendinimo bus galimybė ir moterims teikti kokybiškesnes socialines paslaugas, tenkinti
esančių paslaugų poreikį, užtikrinti jų saugumą bei privatumą, atskiriant joms teikiamų paslaugų
patalpas nuo vyrų, kurie dažnai būna agresyvūs ir linkę seksualiai priekabiauti. Įgyvendinus
projektą bus teikiamos kokybiškesnės paslaugos moterims, nebereikės gyventi po 3 ar 4 viename
kambaryje.

