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Palangos miesto savivaldybėje įgyvendinamas projektas „Kompleksinių paslaugų
šeimai organizavimas ir teikimas Palangos miesto savivaldybėje“. Projektas finansuojamas
Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų
investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su
skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.4.1ESFA-V-416 „Kompleksinės paslaugos
šeimai“.
Projekto tikslas – organizuoti ir kompleksiškai teikti paslaugas Palangoje
gyvenančioms šeimoms, siekiant įgalinti šeimas įveikti iškilusius sunkumus ir krizes, savarankiškai
pasirūpinti savo šeimos gerove, taip užtikrinant pozityvią šeimos raidą bei prisidėti prie šeimos
gyvenimo kokybės gerinimo.
Projekto tikslinė grupė – paslaugos teikiamos Palangos mieste gyvenančios šeimos
išgyvenančios krizę, išskyrus asmenis gyvenančius stacionarioje socialinių paslaugų įstaigoje, ir
asmenys nuo 16 metų, kuriems Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka
nustatytas neįgalumo lygis arba darbingumo lygis dėl fizinės (judėjimo, regos, klausos, vidaus
organų sutrikimai) ir (ar) kompleksinės negalios, kuri visiškai arba vidutiniškai apriboja jų veiklą,
dalyvavimą (orientuotis, judėti, dirbti bei savarankiškai tvarkyti asmeninį ir socialinį gyvenimą), ir
kuriems reikalinga kitų asmenų pagalba.
Kodėl prašoma pateikti asmens duomenis?
Jūs dalyvaujate projekto veikloje, kuri yra finansuojama iš ES fondų lėšų, už renginio
išlaidas ir projekto rezultatus yra atsiskaitoma Europos Komisijai. Pagal Europos Komisijos
reikalavimus1, Lietuva turi atsiskaityti dėl projektuose dalyvaujančių asmenų priklausymo įvairioms
grupėms (atitinkamai yra sudaryta Jums pateikta anketa) ir turi būti užtikrinta galimybė identifikuoti
tikrai egzistuojantį asmenį. Asmens duomenis renkami tik su Jūsų sutikimu.
Siekiant užtikrinti skaidrų projekto vykdymą bei paslaugų teikimą, Jūsų prašome:
▪
▪
▪
▪

▪

užpildyti nustatytos formos paslaugų gavėjo anketą; .
projekte dalyvaujant iki 14 metų vaikams, projekto dalyvio anketą vaiko vardu turi pildyti
vienas iš tėvų ar oficialių vaiko globėjų;
kiekvieną kartą gavus paslaugą, pasirašyti mokymo (ų) dalyvių sąrašuose;
pasirašyti vaiko priežiūros paslaugų registre (jeigu naudositės šia paslauga). Vaiko priežiūros
paslauga teikiama pagal poreikį, kai tėvai, dalyvauja projekto veiklose ir paslaugų gavimo
metu jiems reikalinga vaiko priežiūra. Paslauga teikiama tėvams auginantiems 3-6 metų
amžiaus vaikus.
susitarus dėl paslaugos teikimo ir sutartu laiku negalint atvykti, informuoti organizacijos,
kurioje turėjo būti teikiama paslauga, darbuotojus.

1

• 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1303/2013.
• Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės, patvirtintos 2014 m. spalio 8 d. Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu Nr. 1K-316.

Kokiais tikslais bus naudojami asmens duomenys?
Projekto priežiūros (vertinant projekto išlaidas ir rezultatus, projekto mokymų

▪
efektyvumą);
▪ Ataskaitų Europos Komisijai rengimo (naudojami apibendrinti nuasmeninti
duomenys);
▪ Socialinių tyrimų (naudojami nuasmeninti duomenys).
Dalyvavimo projekte metu arba po jo su Jumis gali susisiekti Europos socialinio fondo
agentūros atstovai, projekto įgyvendinimo priežiūros, mokymų vertinimo ar socialinių tyrimų
tikslais.
Jūsų dalyvio anketoje pateikti asmens duomenys bus naudojami tik projekto administravimo
tikslais. Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiais
teisės aktais.

