PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA
5-OJO ŠAUKIMO 36-ASIS POSĖDIS
SPRENDIMAS
DĖL PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINĖS PROGRAMOS
RENGIMO
2004 m. spalio 7 d. Nr. 232
Palanga

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 551049; 2000, Nr. 91-2832) 37 straipsnio 3 dalimi, Palangos miesto savivaldybės taryba n u s p r e nd ž i a:
1. Nustatyti, kad:
1.1. Palangos miesto savivaldybės socialinę programą rengia Savivaldybės
administracijos Socialinės rūpybos skyrius;
1.2. Savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyrius iki einamųjų metų
gruodžio 1 d. parengia kitų metų Palangos miesto savivaldybės socialinę programą pagal
visuomeninių organizacijų, viešųjų įstaigų, kitų asmenų konkurso būdu atrinktus socialinius
projektus.
2. Tvirtinti:
2.1. Socialinių projektų rengimo, finansavimo ir kontrolės taisykles (pridedama);
2.2. Socialinio projekto paraiškos formą (pridedama);
2.3. Socialinio projekto vertinimo formą (pridedama);
2.4. Socialinio projekto įvykdymo ataskaitos formą (pridedama).

Meras

Pranas Žeimys
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SOCIALINIŲ PROJEKTŲ RENGIMO, FINANSAVIMO IR KONTROLĖS TAISYKLĖS
I. BENDROJI DALIS
1. Socialinis projektas (toliau - projektas) – tai dokumentas, nusakantis būdus ir
priemones Savivaldybės socialinės politikos prioritetams, tikslams ir uždaviniams įgyvendinti.
2. Projektai atrenkami konkurso būdu. Atrinktieji projektai yra Palangos miesto
savivaldybės socialinės programos sudedamoji dalis.
3. Projektų finansavimo Savivaldybės biudžeto lėšomis konkurso tikslai:
3.1. teikti socialines paslaugas įvairių socialinių paslaugų klientų grupėms;
3.2. prevenciškai užkirsti kelią galimoms socialinėms problemoms kilti šeimoje,
bendruomenėje;
3.3. sudaryti sąlygas miesto bendruomenei dalyvauti socialinėje veikloje teikiant
socialines paslaugas.
II. FINANSUOJAMOS VEIKLOS IR VERTINIMO KRITERIJAI
4. Socialinių projektų finansuojamos prioritetinės veiklos:
4.1. Bendrosios socialinės paslaugos (informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo,
pagalbos namuose, socialinių įgūdžių ugdymo, mokymo ir kt.);
4.2. Specialiosios socialinės paslaugos (socialinės globos, apgyvendinimo, socialinės
reabilitacijos, darbo terapijos ir užimtumo bei kt.).
5. Socialinės veiklos projektų vertinimo kriterijai:
5.1. paslaugos kokybė;
5.2. organizacijos socialinės veiklos trukmė bei darbų rezultatai;
5.3. sprendžiama opi problema;
5.4. didesnis atitinkamos paslaugos gavėjų skaičius;
5.5. bendradarbiavimas su kitomis institucijomis;
5.6. savanorių dalyvavimas organizacijos veikloje teikiant socialines paslaugas;
5.7. projekto išlaidų pagrįstumas;
5.8. projekto dalinis finansavimas (fondų, rėmėjų parama, organizacijos narių įnašai ir
kt.);
5.9. išsamus informacijos pateikimas projekte.
III. KONKURSO EIGA IR DOKUMENTŲ PATEIKIMAS
6. Konkursas skelbiamas viešai vietinėse informacijos priemonėse.
7. Projektus gali teikti visuomeninės organizacijos, viešosios įstaigos, išskyrus
biudžetines įstaigas, kiti asmenys (toliau -pareiškėjai).
8. Konkursui pateikiamas projektas, t. y. patvirtinta paraiškos forma finansavimui
gauti, komisija gali reikalauti papildomų dokumentų (rekomendacijų ir kt.).
9. Jei paraišką pateikė pareiškėjas, negalintis dalyvauti konkurse, jei paraiška pateikta
ne laiku ar nesilaikant nustatytos paraiškos formos ir pildymo tvarkos, jei pateikti ne visi prašomi
dokumentai, paraiška nevertinama ir nesvarstoma.
10. Konkursui pateikti dokumentai pareiškėjams negrąžinami.
11. Atrinktieji finansavimui projektai skelbiami Savivaldybės interneto svetainėje.
12. Projektus atrenka Socialinių projektų atrankos komisija.
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13. Socialinių projektų atrankos komisiją sudaro vienas Savivaldybės tarybos
Turizmo, sveikatos ir socialinės apsaugos komiteto narys, vienas Savivaldybės administracijos
Ekonominės plėtros skyriaus specialistas, vienas Savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus
specialistas, Savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyriaus vedėjas ir vienas šio skyriaus
specialistas.
14. Socialinių projektų vertinimo komisija tvirtinama Savivaldybės administracijos
direktoriaus įsakymu.
15. Projektai vertinami pagal šiose taisyklėse pateiktus vertinimo kriterijus.
IV. ATSAKOMYBĖ, ATSISKAITYMAS IR KONTROLĖ
16. Už projekto įgyvendinimą, lėšų tikslingą panaudojimą ir projekto veiklos kontrolę
atsako Savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyriaus vadovas ir projektą vykdančios
organizacijos (projekto) vadovas.
17. Socialiniuose projektuose numatytoms prekėms ar paslaugoms pirkti bei darbams
atlikti privaloma vadovautis Viešųjų pirkimų įstatymu.
18. Pareiškėjai privalo teikti informaciją Socialinės rūpybos skyriui, kaip vykdomas
projektas ir pateikti ketvirtines veiklos ataskaitas.
19. Įgyvendinus projektą, už lėšų panaudojimą atsiskaitoma ne vėliau kaip per 10
dienų.
20. Įgyvendinus projektą, projekto įvykdymo ataskaitos forma pateikiama per 10
dienų.
21. Nepanaudotos projekto įgyvendinimui lėšos turi būti grąžintos į projekto vykdymo
ir finansavimo sutartyse nurodytą biudžeto sąskaitą ne vėliau kaip per 10 dienų po projekto
įgyvendinimo dienos.
22. Išaiškėjus, kad projekto lėšos buvo panaudotos ne pagal paskirtį, organizacijos
(projekto) vadovas privalo lėšas grąžinti į sutartyje nurodytą biudžeto sąskaitą per 3 darbo dienas
po įspėjimo gavimo.
23. Išaiškėjus, kad projektas vykdomas ne tiksliai pagal įgyvendinimo planą ar
biudžeto lėšos naudojamos ne pagal projekto sąmatą, projekto finansavimas yra stabdomas, o
projekto pareiškėjui pervestos lėšos ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po įspėjimo gavimo
grąžinamos į biudžeto sąskaitą. Kitų metų programų konkurse tų projektų vadovų projektai iš
biudžeto nefinansuojami.
24. Kilę ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
________________________
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Socialinės rūpybos skyrius
Gauta
___________ Nr. ________
Socialinių projektų atrankos komisijai
SOCIALINIO PROJEKTO PARAIŠKA
I. INFORMACIJA APIE ORGANIZACIJĄ
1. Organizacijos pavadinimas.
2. Organizacijos misija.
3. Organizacijos tikslai ir uždaviniai.
4. Adresas, tel., faks., el. paštas.
5. Organizacijos vadovas (vardas, pavardė, adresas, tel.).
6. Projekto vadovas (vardas, pavardė, pareigos arba profesija, adresas, tel.).
7. Sėkmingai įvykdyti projektai.
8. Organizacijos partneriai (bendradarbiaujančios institucijos ar asmenys).
9. Organizacijos veiklos trukmė bei darbų rezultatai.
10. Savanorių dalyvavimas organizacijos veikloje, teikiant socialines paslaugas.
II. INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ
1. Projekto pavadinimas.
2. Projekto įgyvendinimo laikas.
2.1. Projekto pradžia.
2.2. Projekto pabaiga.
3. Trumpas projekto pristatymas.
4. Lėšų suma, reikalinga projektui.
5. Iš savivaldybės prašoma suma.
6. Ar anksčiau gavote paramą iš savivaldybės, kokią sumą?
7. Projekto tikslas.
8. Projekto uždaviniai.
9. Situacijos analizė. (glaustai aprašykite konkrečią problemą, kurią sieksite spręsti įgyvendindami
projektą, kokia tai problema, kiek ir kaip ji aktuali bendruomenei ir kt., kokie pavojai, jūsų
organizacijos vaidmuo, vizija ir pan.).
10. Projekto adresatas.
11. Laukiami projekto rezultatai.
12. Nurodykite priemones, kuriomis įtrauksite visuomenę į socialinę veiklą.
13. Projekto įgyvendinimo grafikas, veiklos etapai.
Mėnuo

Kas bus daroma

14. Paslaugų gavėjų skaičius.
15. Projekto tęstinumas.
Pateikite argumentus, kodėl, jūsų nuomone, reikėtų užtikrinti šio projekto tęstinumą
III. PROJEKTO BIUDŽETAS
1. Savivaldybės lėšos.
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2. Valstybės lėšos.
3. Rėmėjų lėšos.
4. Nuosavos lėšos.
5. Kiti fondai.
Pateikite detalią informaciją apie projekto išlaidas
Eil.
Išlaidų paskirtis
Reikalinga
Nr.
suma, Lt
IŠ VISO:

Išlaidų detalizavimas

Prašoma
suma, Lt

IŠ VISO:

IV. TURIMI RESURSAI PROJEKTUI ĮGYVENDINTI
(patalpos, įranga, personalas, patirtis ir kita)
V. PARAIŠKOS PRIEDAI
Privaloma:
1. Organizacijos registracijos pažymėjimo kopija.
2. Atsiliepimų spaudoje apie organizacijos jau įgyvendintus projektus kopijos, ketinimų protokolai
ir kt.
Pastaba. Nepriimamos ranka užpildytos paraiškos
Projekto aprašymas – ne daugiau kaip 7 psl.
Data:
Organizacijos vadovo vardas, pavardė, parašas:
Projekto vadovo vardas, pavardė, parašas:
Organizacijos spaudo
vieta:
________________________
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SOCIALINIO PROJEKTO VERTINIMO FORMA
_________________________________________________
Organizacijos pavadinimas ir adresas

Pateikto projekto ____________________________________________________
pavadinimas

Vertinimo rezultatai
Eil.
Nr.
1.

Vertinimo kriterijai
Projekto vykdytojai (paslaugos kokybė):
kvalifikuoti ir turintys patirtį
iš dalies kvalifikuoti
nekvalifikuoti
Argumentai:
1.

Maksimalus balų
skaičius
3

2.
3.
2.

Organizacijos socialinės veiklos trukmė bei
darbų rezultatai:
ilgalaikis / labai geri
trumpalaikis / geri
abejotinas / patenkinami
Argumentai:
1.

3

2.
3.
3.

Opios problemos mieste sprendimas:
didelis
vidutinis
mažas
Argumentai:
1.

3

2.
3.
4.

Paslaugų gavėjų skaičius:
didelis
vidutinis
mažas

3

Surinktas
balų skaičius

2
Argumentai:
1.
2.
5.

3.
Bendradarbiavimas su kitomis institucijomis:
realus
iš dalies realus
nerealus

3

Argumentai:
1.
2.
6.

3.
Į projektą įtraukti savanoriai:
yra specialiai parengti
nėra specialiai parengti
savanoriai neįtraukti
Argumentai:
1.

3

2.
7.

3.
Lėšų pagrįstumas ( biudžetas):
realus
iš dalies realus
nerealus

3

Argumentai:
1.
2.

8.

3.
Projekto dalinis finansavimas:
realus ir pagrįstas
abejotinas
nerealus
Argumentai:
1.
2.
3.

3

3
9.

Pateikta informacija:
teisinga ir išsami
iš dalies tiksli ir išsami
klaidinga ir neišsami
Argumentai:
1.

3

2.
3.
Bendra balų suma
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Papildoma informacija apie projektą:
Reikalinga suma _____________
Savivaldybės prašoma suma ______________
Komisijos narių išvada :

Projektų atrankos komisijos nariai:
( Vardas, pavardė, parašas )

Užpildymo data:
________________________
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SOCIALINIO PROJEKTO ĮVYKDYMO ATASKAITA
200 m. _________________d. Nr. _____
Palanga
......................................................................................................................................................... ... ,
(organizacijos pavadinimas, adresas)

atstovaujama .................................................................................................................................. .... ,
gavo .................................. m. iš Palangos miesto savivaldybės ..........................................................
(biudžeto, fondo pavadinimas)

.......................................... Lt ................................................................................................................
(lėšos)

(programos pavadinimas)

......................................................įgyvendinti.
.................................... ketvirtį įgyvendinti pagrindiniai programos organizavimo ir
planavimo etapai:
1. Esamos problemos išaiškinimas .................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
2. Tikslai (projekto vykdymo metu): ..............................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
3. Įvertinimas (rezultatai, kurių tikėjotės pasiekti): ........................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Data

Veiksmų sąrašas

Kam ir kada konkrečiai panaudotos lėšos:

Data

Išlaidų pavadinimas (priemonės)

Suma, Lt

PASTABA. Pridedami papildomi dokumentai (kopijos), įrodantys veiklos
etapus.
Programos vadovas
(rengėjas)
.............................................
...................................
(parašas)

(v., pavardė)

Duomenys patikrinti: ................................................................................
(vardas, pavardė, parašas)

_____________________________

