Anykščių rajono savivaldybės strateginio 2017–2019 metų veiklos
plano 4 programos „Sveikatos apsaugos programa” 4.1.3.03
priemonės „Visuomenės sveikatos projektų vykdymas” finansavimo
tvarkos aprašo
1 priedas

PARAIŠKA
ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMS GAUTI PAGAL ANYKŠČIŲ
RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO 2017-2019 METŲ VEIKLOS PLANO
PRIEMONES NR. 1.1.4.05, 2.1.2.07, 2.1.2.09, 3.1.1.03, 4.1.2.03, 6.1.2.06, 9.1.2.23
(pabraukti, kuriai priemonei teikiama paraiška)

1. Duomenys apie paraiškėją (juridinį asmenį)
1.1.

1.2.
1.3.
1.4.

1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
1.13

Pareiškėjo
(juridinio asmens)
pavadinimas
Teisinis statusas ir
įregistravimo data
Juridinio asmens
kodas
Adresas: gatvė,
namo numeris, pašto
indeksas, vietovė
Telefonas, mob. tel.
Faksas
El. p. adresas
Banko pavadinimas
Banko kodas
Banko sąskaitos
numeris
Pareiškėjo vadovo
vardas, pavardė
Projekto vadovo
vardas, pavardė
Pareiškėjo
paskutinių 2 metų
laikotarpiu vykdyti
panašaus pobūdžio
projektai
(nurodykite 2-3
vykdytų projektų
pavadinimus, gautas
lėšas ir finansavimą
skyrusios institucijos
pavadinimą)

Anykščių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras
Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Įregistravimo data 2016-01-04
304156341
Jono Biliūno g. 23, LT-29111, Anykščiai
8 640 47123
vsbiuras.anyksciai@gmail.com; linapagaliene.avsb@gmail.com
„Swedbank“, AB, Anykščių filialas
73000
LT 657300010145548259
Lina Pagalienė
Lina Pagalienė
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2. Duomenys apie projektą, kuriam prašoma lėšų
2.1.

Projekto pavadinimas

Asmenų, priklausomų nuo alkoholio gydymas ir reabilitacija

2.2.
2.3.

Bendra projekto vertė (Eurais)
Prašoma parama iš Savivaldybės
(Eurais)
Kitos lėšos (Eurais)
(pareiškėjo, rėmėjų, kitų
finansavimo šaltinių lėšos)
Projekto įgyvendinimo trukmė
(mėn.)
Projekto pradžia
Projekto pabaiga

1700 Eurai
1700 Eurai

2.4.

2.5.
2.6.
2.7.

7 mėn.
2017 02 01
2017 12 31

3. Duomenys apie projekto rėmėjus ir partnerį (-ius)
3.1.

Ar projektas planuojamas
įgyvendinti kartu su partneriu
(– iais)
3.2. Jei 3.1. pažymėjome taip:
įrašykite partnerio pavadinimą,
kontaktinius duomenis; trumpai
aprašykite jo vaidmenį projekte, bei
su paraiška pateikite
bendradarbiavimą įrodančius
dokumentus.

Taip

Ne

1.VšĮ Anykščių rajono psichikos sveikatos centras,
direktorius Audronis Gustas.
Adresas: V. Kudirkos g. 1, Anykščiai; Tel. +370 38156704,
el. paštas apsc.reg@res.lt.
Psichikos sveikatos centro gydytojo psichiatro konsultacijos
ir gydymas - Antialkoholio terapija ilgai veikiančiais vaistais
„Torpedo“ iki 12 mėn. Bendradarbiavimo sutartis Nr.16,
2017-01-16
2.VšĮ „Anykščių jausmų ratas“, direktorė Renata Šerelienė.
Adresas: Baranausko a.14-1, Anykščiai. Tel.: +370 641 27
782, el. paštas ajausmuratas@gmail.com.
VšĮ „Anykščių jausmų ratas“ . „Suaugusių dialogo“ grupės
užsiėmimai. Bendradarbiavimo sutartis Nr.17, 2017-04-20.

3.3.

Ar projektas turi rėmėją (– us)

3.4.

Jei 3.3. pažymėjome taip:
įrašykite rėmėjo (-ų) pavadinimą,
kontaktinius duomenis; trumpai
aprašykite jo vaidmenį projekte; su
paraiška pateikite rėmimą
patvirtinančius dokumentus.

Taip
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Ne

4. Projekto esmės aprašymas, tikslas, atitiktis Priemonės prioritetams, tikslinė grupė (ne
daugiau 1 A4 formato lapo)
4.1.

Projekto esmės
aprašymas
(Aprašykite kuo šis
projektas originalus,
kokia bus sprendžiama
problema, ar ji yra
aktuali ir kam ji aktuali
ir tai pagrįskite
statistiniais ar kitais
projekto poreikį
įrodančiais dokumentais)

Asmenims, priklausomiems nuo alkoholio vartojimo, suteikiama
galimybė gydytis ir gauti reabilitaciją nemokamai. Priklausomybės nuo
alkoholio gydymas yra sudėtingas ir ilgas. Šiandien dar nėra sukurta
vaistų ar metodo, kuris padėtų visiškai išspręsti šią problemą. Todėl
„kodavimas“, kaip viena sudedamųjų gydymo dalių, tam tikrame
gydymo etape iš tiesų gali padėti pacientui sėkmingai susilaikyti nuo
alkoholio vartojimo. Reabilitacija yra būtina asmens blaivaus
gyvenimo užtikrinimui.
Medicininės, psichologinės ir socialinės reabilitacijos paslaugos
reikalingos, kad minėti asmenys galėtų išspręs savo svarbiausias
materialines, psichologines ir socialines problemas – nedarbą, finansų
nebuvimą, neprisitaikymą prie bendruomenės ir pan. Šių paslaugų
teikimą užtikrins 2 projekto partneriai – VšĮ Anykščių rajono psichikos
sveikatos centras ir VšĮ „Anykščių jausmų ratas“. Tai įstaigos, kurios
padės keisti vartojančio alkoholį asmens įpročius ir formuoti sveiko ir
blaivaus gyvenimo, savidisciplinos įgūdžius.
Viena svarbiausių šios veiklos sąlygų –nuo alkoholio vartojimo
kenčiančio asmens savanoriškas sprendimas gauti medicinines ir
reabilitacijos paslaugas. Priklausomas nuo alkoholio asmuo imasi
atsakomybės už savo gyvenimą, mokosi priimti pagalbą bei dalyvauti
socialinės psichologinės reabilitacijos programoje bei įsipareigoja
atsakingai dalyvauti projekte. Projektas suteiks galimybę sėkmingai
integruotis į visuomenę. Nutraukus alkoholio vartojimą sumažėja tokių
asmenų socialinė atskirtis, gerėja jų psichinė sveikata, mažėja pavojus
kitų žmonių saugumui, materialiniai nuostoliai dėl nusikalstamumo,
nedarbo, eismo įvykių ir pan.

4.2.

Projekto tikslas
(Nurodomas tikslas turi
būti formuluojamas
glaustai, atitikti projekto
pavadinimą ir pagrindinę
projekto idėją)
4.3. Atitikimas Priemonės
prioritetams
(Nurodykite kuriuos
Priemonės prioritetus
atitinka projekte
numatytos veiklos)

Projekto tikslas – padėti asmenims, priklausomiems nuo alkoholio,
integruotis į visuomenę, siekiant išvengti jų socialinės atskirties.

Alkoholio, tabako, narkotikų ir kitų psichotropinių medžiagų vartojimo
prevencija
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4.4.

Tikslinė projekto grupė
(nurodykite asmenų
grupę (-es), kam bus
skirtos projekto veiklos
bei planuojamą bendrą
projekto dalyvių skaičių)

Asmenys, turintys priklausomybę alkoholiui. Bendras dalyvių skaičius
– 20.
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5. Projekto uždavinys (-iai), veikla (-os), planuojami rezultatai
Projekto
uždavinys
(-iai)
(Uždavinys
turėtų būti
nustatomas
taip, kad būtų
galima surinkti
ir pateikti
duomenis,
patvirtinančius
projekto metu
padarytą
pažangą.
Uždavinys turi
atsakyti į
klausimą, ką
reikia
padaryti, kad
tikslas būtų
pasiektas)

Planuojamos
projekto
veiklos
pavadinimas

Planuojamos
projekto
veiklos
aprašymas

Mėnuo

1.

2.

3.

4.

1.
Projekto
viešinimas
Anykščių
rajono
seniūnijose

1.1.
Informacijos
suteikimas
kiekvienoje
seniūnijoje (iš viso
10 seniūnijų)

1.1.1.
V-VII
Suteikiama
informacija apie
piklausomybę
alkoholiui, apie
alkoholizmą
kaip
šeimos
ligą, apie tai,
kaip ši liga
įtakoja
visą
šeimą. Siūlomi
išeities
variantai.
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Planuojami pasiekti
projekto rezultatai
(Planuojami pasiekti
projekto rezultatai turi
būti išreikšti kokybine bei
kiekybine išraiška bei
sietis su projekto
uždaviniais)

5.

Informacija
suteikta
kiekvienoje seniūnijoje (iš
viso 10 seniūnijų)

1.1.2.
Suteikiama
informacija apie
reabilitacijos
centrus, apie 12
žingsnių
sveikimo
programą.
1.1.3.
Pristatomas
savitarpio
pagalbos grupių
veiksmingumas.
Geroji patirtis.
1.1.4.
Pristatomas
projektas
1.2.
Informacinės 1.2.1.
medžiagos
Pagaminami
platinimas
lankstinukai
apie
priklausomybę
alkoholiui, apie
tai, kaip ši liga
įtakoja
visą
šeimą.
Pateikiama
informacija apie
reabilitacijos
centrus, apie 12
žingsnių
sveikimo
programą.

2.
Nuo 2.1. Konsultacijos
alkoholio
priklausomų
asmenų
gydymas
2.2. Gydymas

Psichikos
V - IX
sveikatos centro
gydytojo
psichiatro
konsultacijos.
Antialkoholio
terapija
ilgai
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Gydymas
pritaikytas
visiems nuo alkoholio
priklausantiems
asmenims,
dalyvaujantiems projekte

veikiančiais
vaistais
„Torpedo“ iki
12 mėn.
3.
Nuo
alkoholio
priklausomų
asmenų
reabilitacija

3.1.
„Suaugusių
dialogo“
grupės
užsiėmimai
–
konsultacijos: 2 val.,
trečiadieniais

3.1.1. Ugdomas V - XII
teigiamas
požiūris į blaivų
gyvenimo būdą
ir
alkoholio
nevartojantį
asmenį.
3.1.2. Ugdomas
gebėjimas
kritiškai vertinti
elgesį, susijusį
su alkoholio ir
kitų
psichiką
veikiančių
medžiagų
vartojimu
bei
juos
vartoti
skatinančius
veiksnius
(reklamą,
socialinį
spaudimą, kt.).
3.1.3. Teigiamai
vertinamas
alkoholinių
gėrimų
nevartojimas
pasilinksminimų
metu
–
pramogas
be
alkoholio.
3.1.4. Ugdomos
prevencijos
nuostatos,
skatinamas
pilietinis
sąmoningumas.

7

Reabilitacija
suteikta
visiems nuo alkoholio
priklausantiems
asmenims,
dalyvaujantiems projekte

3.1.5.
Nuolat
stiprinamas
nusiteikimas
nevartoti
alkoholinių
gėrimų.
3.1.6. Pagalba
integruotis
į
šeimą, su kuria
prarastas ryšys
ir į visuomenę.
4.
Motyvavimas
gyventi
sveikai,
atsisakant
sveikatai
žalingo įpročio
ir
turėti
atsakomybę ne
tik už savo, bet
ir
už
kitų
(aplinkinių,
palikuonių)
sveikatą.

4.1.
„Suaugusių
dialogo“
grupės
užsiėmimai
–
motyvacijos
užtikrinimas: 2 val.,
ketvirtadieniais

4.1.1. Ugdomi V - XII
įgūdžiai
diskusijai,
išsakant
savo
nuomonę,
gerbiant
kito
žmogaus
poziciją
4.1.2.
Formuojama
nuostata,
kad
priklausomybė
nuo alkoholio –
liga,
kurią
būtina ir galima
įveikti.
4.1.3. Ugdoma
neigiama
nuostata
į
alkoholio
vartojimą kaip
laisvalaikio
praleidimo
ir
bendravimo
būdą.
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Visi
nuo
alkoholio
priklausantys asmenys,
dalyvaujantys projekte
motyvuoti
gyventi
sveikai,
atsisakant
sveikatai žalingo įpročio
ir turėti atsakomybę ne
tik už savo, bet ir už kitų
(aplinkinių, palikuonių)
sveikatą.

4.1.4.
Skatinama
neigiama
nuostata
alkoholio
vartojimą
viešosiose
vietose ir
vairavimą
apsvaigus.

į

4.1.5. Ugdomas
teigiamas
požiūris
į
pramogas
ir
laisvalaikio
leidimą
be
alkoholio,
į
blaivų
gyvenimo būdą.

6.

Eil.
Nr.
1.

1.

Projekto biudžetas ir jo pagrindimas ( 8 stulpelyje „Išlaidų pagrindimas“ nurodykite, kurioms
veikloms, nurodytoms paraiškos 5 punkto „Projekto uždavinys (-iai), veikla (-os), planuojami
rezultatai“ 2 stulpelyje, bus reikalingos išlaidos)

Išlaidų
pavadinimas
2.

Informacijos
suteikimas
kiekvienoje
seniūnijoje
(iš viso 9
seniūnijos)

Mato
vienetai

Kaina
Eurais

Kiekis

Reikalinga
suma
Eurais
6.

3.

4.

5.

km

35

302

35
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Iš
Savivaldy
bės
prašoma
suma
Eurais

Išlaidų
pagrindimas

7.

8.

35

Kelionės išlaidos:
Anykščiai –
AndrioniškisAnykščiai: 22 km.,
Anykščiai –
DebeikiaiAnykščiai: 34 km.,
Anykščiai –
KavarskasAnykščiai: 30 km.,
Anykščiai –
KurkliaiAnykščiai: 28 km.,
Anykščiai –

SkiemonysAnykščiai: 32 km.,
Anykščiai –
SvėdasaiAnykščiai: 50 km.,
Anykščiai –
Traupis –
Anykščiai: 26 km,
Anykščiai –
TroškūnaiAnykščiai: 38 km,
Anykščiai –
ViešintosAnykščiai: 42 km.
2.

Informacinės
medžiagos –
lankstinukų
platinimas

vnt

0,58

250

145

145

Lankstinukų
leidybai reikalingos
priemonės: spalvoti
dažai
spausdintuvui,
popieriui.

3.

Gydymas

Vnt.

20

20

400

400

Antialkoholio
terapija ilgai
veikiančiais
vaistais „Torpedo“
iki 12 mėn. kaina
yra 20 eur vienam
asmeniui.

3.

„Suaugusių
dialogo“
grupės
užsiėmimai –
konsultacijos

Val.

10

56

560

560

Susitikimai 1 kartą
per savaitę po 2
val.

4.

„Suaugusių
dialogo“
grupės
užsiėmimai –
motyvacijos
užtikrinimas

Val.

10

56

560

560

Susitikimai 1 kartą
per savaitę po 2
val.

7. Kokiems fondams ar programoms pateikta paraiška (-os) susijusi su šiuo projektu (pildoma, jei
pateikta)
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Eil.
Nr.

Gauta,
laukiama
atsakymo

Fondo, programos pavadinimas

Suma
Eurais

1.
2.
...
8. Informavimo apie projektą ir projekto viešinimo priemonės (nurodykite kur ir kaip bus
skleidžiama informacija apie projekto vykdymą, pasiektus rezultatus ir kt.)
Eil.
Viešinimo priemonės pavadinimas
Nr.
1. Anykščių rajono žiniasklaidos portalai
Anykščių rajono savivaldybės internetinis tinklalapis Anykščių rajono
2. savivaldybės visuomenės sveikatos biuro internetinis tinklalapis
3. Anykščių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro internetinis
tinklalapis
4. Anykščių rajono psichikos sveikatos centro internetinis tinklalapis
5. „Anykščių jausmų rato“ socialinis tinklas „Facebook“
6. Anykščių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro socialinis
tinklas „Facebook“

Kokia konkreti veikla
bus viešinama
Visos
Visos
Visos
Visos
Visos
Visos

9. Priedai (įrašykite prie paraiškos pridedamų priedų pavadinimus)
Eil.
Priedo pavadinimas
Nr.
1.
Juridinių asmenų registro registravimo pažymėjimo kopija
2.
Anykščių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro nuostatų
kopija
3.
Projekto vadovo gyvenimo aprašymas, išsilavinimų dokumentų kopijos
4.
Bendradarbiavimo sutartys
5.
Paraiškos elektroninė versija
...

Projekto vadovas

___________
(parašas)

Finansininkas

____________
(parašas)

_______________________
(vardas ir pavardė)

Lapų skaičius
2
8
4
4
30

__________________
(data)
A. V.

_______________________
(vardas ir pavardė)
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__________________
(data)

PAREIŠKĖJO DEKLARACIJA
Tvirtinu, kad:
paraiškoje pateikta informacija yra tiksli ir teisinga. Gavęs finansavimą, įsipareigoju viešinant projektą
nurodyti, kad projektą remią Anykščių rajono savivaldybė, informuoti Anykščių rajono savivaldybės
administraciją, kaip vykdomas projektas, ir nustatytais terminais pateikti pagal patvirtintas formas lėšų
naudojimo ir dalykines ataskaitas.

Pareiškėjo vardu
____________
(pareigos)

_______________
(vardas ir pavardė)

___________
(parašas)

_______________________

12

______
(data)

