2020 m. gegužės 28 d.

Strategijos pakeitimų projektą parengė
Joniškio miesto vietos veiklos grupės
Vadovė Vaida Aleknavičienė
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1.TIKSLAS. PADIDINTI SOCIALINĖJE ATSKIRTYJE
ESANČIŲ ASMENŲ SOCIALINĘ INTEGRACIJĄ,
UŽTIKRINANT REIKALINGAS SOCIALINES IR
KITAS PASLAUGAS



2.TIKSLAS. MAŽINTI NEDARBĄ SKATINANT
BEDARBIŲ, DARBINGŲ NEAKTYVIŲ JONIŠKIO
MIESTO GYVENTOJŲ VERSLUMĄ IR UŽIMTUMĄ
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1.1. .UŽDAVINYS. PLĖTOTI SOCIALINES IR KITAS
PASLAUGAS,
MAŽINANČIAS
SOCIALINĖJE
ATSKIRTYJE
ESANČIŲ
ASMENŲ
SOCIALINĘ
IZOLIACIJĄ;
2.1.UŽDAVINYS.
GERINTI
JONIŠKIO
MIESTO
DARBINGŲ NEAKTYVIŲ GYVENTOJŲ IR BEDARBIŲ
GEBĖJIMUS, PRISIDEDANČIUS PRIE SĖKMINGO
ĮSIDARBINIMO

4

1.1.1. Savipagalbos grupių kūrimas ir organizavimas psichikos
negalią turintiems darbingų gyventojų šeimos nariams užtikrinant
tarpininkavimą bei kuriant ir palaikant bendradarbiavimo ir
informacijos sklaidos tinklus su kitomis organizacijomis ir
besiribojančiomis vietos veiklos grupėmis
1.1.2. Trumpalaikė pagalba namuose darbingiems asmenims,
kurių šeimos nariai dėl neįgalumo negali savarankiškai rūpintis
asmeniniu gyvenimu, paslaugų vykdymui pasitelkiant savanorius
bei užtikrinant informacijos sklaidos tinklų kūrimą ir palaikymą
1.1.3. Pabėgėlių ir kitataučių įtraukimas į miesto bendruomenės
sociokultūrinę veiklą pasitelkiant savanorius ir bendradarbiaujant
su besiribojančiomis vietos veiklos grupėmis
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2.2.1. Parama verslui (įskaitant savarankišką veiklą) pradėti,
skirta darbingiems bedarbiams ir neaktyviems asmenims,
darbingiems gyventojams, kurių namų ūkio pajamos neviršija
namų ūkio skurdo rizikos ribos, verslą ar savarankišką veiklą
pradėję asmenys

2.2.2.Virtualaus biuro paslaugų užtikrinimas verslą ar
savarankišką veiklą pradedantiems asmenims
2.2.3. Jauno verslo subjektų atstovų ir darbuotojų profesinių
kompetencijų didinimas užtikrinant bendradarbiavimo su
besiribojančiomis vietos veiklos grupėmis ir informacijos
sklaidos tinklų kūrimą ir palaikymą
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Iš viso strategijai reikalinga suma EUR
Iš jų:

305 436,00

Paramos lėšos (Europos Sąjungos struktūrinių
fondų lėšos ir valstybės biudžeto lėšos)

282 518,00
352326,70

Veiksmų įgyvendinimui

248 433,00
318241,70

Administravimui

34 085,00

Privačios lėšos

22 918,00
28617,20
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Joniškio miesto vietos veiklos grupė vadovaudamasi Vietos
plėtros strategijų atrankos ir įgyvendinimo taisyklėmis,
patvirtintomis Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro
2015 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. 1V-992 „Vietos plėtros
strategijų atrankos ir įgyvendinimo taisyklės“ atlieka
strategijos „Joniškio miesto vietos veiklos vietos grupės
plėtros strategija“ pakeitimą.
Strategijos keitimas atliekamas vadovaujantis Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2020 m. balandžio 30
d. raštu „Dėl vietos plėtros strategijų įgyvendinimo ir
rezervinių sąrašų sudarymo”.
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2.TIKSLAS. MAŽINTI NEDARBĄ SKATINANT BEDARBIŲ, DARBINGŲ NEAKTYVIŲ JONIŠKIO MIESTO
GYVENTOJŲ VERSLUMĄ IR UŽIMTUMĄ
2.1.UŽDAVINYS. GERINTI JONIŠKIO MIESTO DARBINGŲ NEAKTYVIŲ GYVENTOJŲ IR BEDARBIŲ
GEBĖJIMUS, PRISIDEDANČIUS PRIE SĖKMINGO ĮSIDARBINIMO
VEIKSMAS
2.1.3. Darbo įgūdžių
įgijimas kūrybinėje,
meninėje veikloje,
stiprinant savivertę ir
motyvaciją darbo rinkos
aktyvumui
bendruomenėje
pasitelkiant
bendradarbiavimo ir
informacijos sklaidos
tinklų kūrimą ir
palaikymą
(audimas ir/ar vėlimas,
sodininkystė,
daržininkystė, vaistažolių
auginimas; ir kt.)
2.1.4. Prisitaikymas prie
darbo rinkos pokyčių
įsitraukiant į užimtumo
veiklas kuriant ir
palaikant informacijos
sklaidos ir
bendradarbiavimo tinklus
su besiribojančiomis
vietos veiklos grupėmis
bei kitomis
organizacijomis
(apželdinimas; vidaus
apdailos darbai ir kt.)

LĖŠŲ POREIKIS

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Savivaldybės biudžeto
lėšos
Valstybės biudžeto lėšos

616,00

616,00

616,00

616,00

617,00

617,00
1558,20

6984,00

6984,00

6984,00
22120,41

8216,00

8217,00

8217,00
25598,20

1256,00

1256,00
5615,50

1257,00

1257,00
6015,00

Paramos lėšos
(Europos Sąjungos
struktūrinių fondų
lėšos)

14237,00

14237,00
63246,20

Iš viso:

16750,00

16750,00
74876,70

1919,59

Kitos viešosios lėšos
Privačios lėšos
Paramos lėšos (Europos
Sąjungos struktūrinių
fondų lėšos)

Iš viso:

Savivaldybės biudžeto
lėšos
Valstybės biudžeto
lėšos
Kitos viešosios lėšos
Privačios lėšos
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