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VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETO ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖ  

NR. 08.4.1-ESFA-V-420 „SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMAS EPILEPSIJA 

SERGANTIEMS NEĮGALIESIEMS“ 

  
1.  Priemonės aprašymas 

1.1. Priemonės įgyvendinimas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis. 

1.2. Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie uždavinio „Padidinti bendruomenėje 

teikiamų paslaugų prieinamumą ir kokybę, plėtoti paslaugas šeimai“ įgyvendinimo. 

1.3. Remiamos veiklos: 

1.3.1. socialinės reabilitacijos paslaugų epilepsija sergantiems neįgaliesiems, jų šeimos 

nariams teikimo metodinių dokumentų parengimas; 

1.3.2 socialinės reabilitacijos paslaugų teikimas epilepsija sergantiems neįgaliesiems ir jų 

šeimos nariams; 

1.3.3. visuomenės švietimas epilepsijos klausimais (konferencijos, diskusijos, 

informacijos sklaida internete, kitos aktualios veiklos); 

1.3.4. specialistų, teikiančių ir administruojančių socialinės reabilitacijos paslaugas 

epilepsija sergantiems neįgaliesiems, jų šeimos nariams, policijos, švietimo įstaigų ir kitų 

darbuotojų mokymai; 

1.3.5. su teikiamomis socialinės reabilitacijos paslaugomis epilepsija sergantiems 

neįgaliesiems susijusių vertinimų, tyrimų atlikimas; 

1.3.6. kitos veiklos, prisidedančios prie epilepsija sergančių neįgaliųjų aktyvesnio 

dalyvavimo visuomenės gyvenime. 

1.4. Galimas pareiškėjas: Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir 

darbo ministerijos. 

1.5. Partneriai negalimi 

  

2. Priemonės finansavimo forma 

Negrąžinamoji subsidija 

  

3. Projektų atrankos būdas 

Valstybės projektų planavimas 

  

4. Atsakinga įgyvendinančioji institucija 

Europos socialinio fondo agentūra 

  

5. Reikalavimai, taikomi priemonei atskirti nuo kitų iš ES ir kitos tarptautinės finansinės 

paramos finansuojamų programų priemonių 

Papildomi reikalavimai netaikomi 

  

6. Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai 

Stebėsenos 

rodiklio 

kodas 

Stebėsenos rodiklio pavadinimas 
Matavimo 

vienetas 

Tarpinė 

reikšmė 

2018 m. 

gruodžio 31 d. 

Galutinė 

reikšmė 

2023 m. 

gruodžio 31 d. 



R.S.370 „Paslaugų šeimai gavėjai, 

palankiai vertinantys gaunamų 

paslaugų kokybę“ 

Procentai 98 98 

R.S.371 „Socialinių paslaugų sistemos 

darbuotojai, kurie po dalyvavimo 

ESF veiklose įgijo kvalifikaciją“ 

Procentai 95 95 

P.S.368 „Socialines paslaugas gavę 

tikslinių grupių asmenys 

(šeimos)“ 

Skaičius 320 840 

P.S.370 „Socialinių paslaugų sistemos 

darbuotojai, kurie dalyvavo 

kvalifikacijos tobulinimo 

veiklose“ 

Skaičius 45 170 

  

7.  Priemonės finansavimo šaltiniai 

(eurais) 

Projektams skiriamas 

finansavimas Kiti projektų finansavimo šaltiniai 

ES 

struktūrinių 

fondų lėšos 

– iki 

Nacionalinės lėšos 

Lietuvos 

Respublikos 

valstybės 

biudžeto 

lėšos – iki 

Projektų vykdytojų lėšos 

Iš viso – 

ne mažiau 

kaip 

Lietuvos 

Respublikos 

valstybės 

biudžeto lėšos 

Savivaldybės 

biudžeto 

lėšos 

Kitos 

viešosios 

lėšos 

Privačios 

lėšos 

1. Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų 

lėšų 

1 737 720 0 0 0 0 0 0 

2. Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos 

0 0 0 0 0 0 0 

3. Iš viso 

1 737 720 0 0 0 0 0 0“. 

  

 


