Pakruojo rajono savivaldybės administracijos vietos projektas
„BENDRADARBIAVIMO TINKLO KŪRIMAS IR SAVANORIŠKOS VEIKLOS
ORGANIZAVIMO SKATINIMAS PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖJE“
Nr. PAKR-LEADER-6B-S-7-1-2021
Vietos projekto vykdytojas Pakruojo rajono savivaldybės administracija, kodas
288733050, Kęstučio g. 4, Pakruojis, administracijos direktorė Ilona Gelažnikienė.
Projektas įgyvendinamas pagal Pakruojo rajono 2014–2020 m. vietos plėtros strategijos
prioriteto Nr. 2 ,,Verslios ir solidarios bendruomenės kūrimas“ priemonę ,,Bendradarbiavimo tinklų
ir savanoriškos veiklos organizavimas“, LEADER-19.2-SAVA-8.
Sprendimas skirti paramą. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio
ministerijos sprendimas 2021 m. gruodžio 1 d. Nr. BR1-388.
Vietos projekto vykdymo sutartis. 2021 m. gruodžio 22 d. Nr. PAKR-LEADER-6B-S-71-2021/42VS-PV-21-1-07078-PR001.
Projektas pradėtas įgyvendinti 2021 m. gruodžio 22 d.
Planuojama projekto pabaiga 2022 m. gruodžio 1 d.
Skirta paramos suma 19 528,00 Eur su PVM.
Projekto tikslas – didinti viešojo gyvenimo patrauklumą ir teikiamų paslaugų įvairovę,
skatinant savanorišką veiklą ir sukuriant bendradarbiavimo tinklą tarp skirtingų sektorių.
Pakruojo rajono savivaldybės administracija, įregistruota 1999 m. balandžio 2 d., siekia
įgyvendinti teisės aktų jai nustatytas funkcijas ar atskiras vykdomosios valdžios funkcijas,
organizuoti ir kontroliuoti savivaldybės institucijų sprendimų įgyvendinimą bei juos įgyvendinti,
organizuoti kokybiškų viešųjų paslaugų teikimą, atlikti viešojo administravimo funkcijas, efektyviai
tenkinti savivaldybės bendruomenės interesus. Siekdama veiklos tikslų ir įgyvendindama jai
iškeltus uždavinius Pakruojo rajono savivaldybės administracija savivaldybės interneto svetainėje
skelbia informaciją apie savivaldybės funkcijas, struktūrą, veiklą, skelbia kitą rajono gyventojams
svarbią informaciją. Tačiau esama savivaldybės interneto svetainė neatitinka keliamų saugumo
reikalavimų, nepritaikyta neįgaliesiems, nepritaikyta išmaniesiems įrenginiams.
Įgyvendindama vietos projektą „Bendradarbiavimo tinklo kūrimas ir savanoriškos veiklos
organizavimo skatinimas Pakruojo rajono savivaldybėje“ savivaldybės administracija sukurs
bendradarbiavimo tinklą ir sukurs naują interneto svetainę. Naujai sukurtoje interneto svetainėje be
savivaldybei privalomų skelbti interneto svetainės skyrių ir jų sričių papildomai bus įtraukta
informacija apie bendruomenių, NVO, socialinių, pagyvenusių žmonių, jaunimo ir kitų
organizacijų, verslo teikiamas paslaugas, apie jų renginius, įgyvendinamus projektus, vykdomas
veiklas bei kita rajono gyventojams skirta ir aktuali informacija. Naujoji interneto svetainė bus
funkcionalesnė, atsiras informatyvių ikonų, tiesioginio bendravimo klausimų ir atsakymų formos.
Turinio valdymo sistema leis administruoti aktualias sritis parinktiems vartotojams. Tuo tikslu
savivaldybė planuoja įsigyti internetinės svetainės kūrimo paslaugą ir keturis kompiuterinės įrangos
komplektus. Siekiant skatinti savanorystę, bendradarbiavimo tinkle bus sukurta savanorių skiltis,
kurioje VVG teritorijos gyventojai turės galimybę ne tik rasti informaciją, kokioms organizacijoms
reikia savanorių, tačiau ir patys galės registruotis ir tapti savanoriais, prisidedančiais prie viešojo
gyvenimo kokybės didinimo.
Asmenims, kurie nesinaudoja išmaniosiomis technologijomis, internetu, bus sukurta
informavimo „stotelė“, nurodytas bendras telefonas, juo rajono gyventojai galės kreiptis, gauti
konsultacijas, informaciją, tarpininkavimo paslaugas socialiniais, bendruomenių veiklos,
savanorystės, privataus verslo teikiamų paslaugų ir kitais klausimais. Šią paslaugą informavimo
„stotelės“ principu teiks projekto partneris, Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centras.
Paslaugai teikti Pakruojo rajono savivaldybės administracija sukurs ir išlaikys vieną darbo vietą,
projekto lėšomis bus įrengta darbo vieta, pastatyta stiklinė pertvara, įsigyti kompiuterinės technikos
ir biuro baldų komplektai, telefono konsolės ir mobilaus telefono įrangos komplektas. Projektui
viešinti bei kuriamai rinkodaros priemonei lankstinukams gaminti, bus įsigytas spausdintuvas, kuris
bus naudojamas ir teikiant informavimo paslaugas.

Įgyvendindama projektą Pakruojo rajono savivaldybės administracija pasitelks 12
savanorių, įtrauks skirtingus sektorius atstovaujančius asmenis ir trijų socialiai pažeidžiamų grupių
atstovus (pagyvenusių žmonių, negalią turinčius ir jaunimo atstovus).
Paramos intensyvumas 80 proc., paramos suma 19 528,20 Eur su PVM, Pakruojo rajono
savivaldybės biudžeto lėšos 4 882,05 Eur, bendra projekto vertė 24 410,25 Eur.
Pasiekimų rodikliai: projekto tikslinės grupės potencialių naudos gavėjų skaičius – 4
skėtinės organizacijos: Pakruojo rajono bendruomenių sąjunga (atstovaujanti 42 rajono
bendruomenes), Pakruojo rajono jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“ (atstovaujanti 26
jaunimo organizacijas), Pakruojo rajono verslininkų ir darbdavių asociacija, Pakruojo nestacionarių
socialinių paslaugų centras (teikiantis socialines paslaugas pagyvenusiems žmonėms, negalią
turintiems asmenims ir jaunimo atstovams); į projekto veiklų įgyvendinimą bus įtraukta 12
savanorių, projekto rezultatais naudosis 8 seniūnijos, viso 15 284 gyventojai.
Pasirinkta projekto viešinimo priemonė – plakatas, bus įrengtas nuosavomis pareiškėjo
lėšomis.

