PAGAL SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLĖTROS SRITIES 2018 M. SAUSIO 3 D. GAUTŲ IR UŽREGISTRUOTŲ PROJEKTŲ
PARAIŠKŲ SĄRAŠAS
Eil.
Nr.

Kvietimo Nr.

Pareiškėjo pavadinimas

Organizacijos
teisinė forma

Projekto pavadinimas

1

2

3

4

5

SPECIALISTŲ DIRBANČIŲ PAGAL GLOBĖJŲ IR ĮTĖVIŲ MOKYMO IR KONSULTAVIMO PROGRAMĄ, PASLAUGŲ IR (AR) JAS PAPILDANČIŲ
PASLAUGŲ GLOBĖJAMS AR ĮTĖVIAMS PLĖTRA
1

2018-2-1

Vaiko ir tėvų centras „Aš ir mes“

Viešoji įstaiga

Įtėvių ir globėjų šeimų paieška, atranka, rengimas bei pagalbos
paslaugų joms teikimas

2

2018-2-1

Kauno arkivyskupijos Caritas

Religinė
bendruomenė ar
bendrija

GlobaLocal: įvairiapusė pozityvaus požiūrio apie globą/įvaikinimą
sklaida ir bendruomeninės pagalbos įtėvių/globėjų šeimoms teikimas
Kauno mieste

BENDRUOMENINIO TIPO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO SKATINIMAS
3

2018-2-1

Kauno moters užimtumo informacijos
centras

Asociacija

Darbui-TAIP, pašalpai-NE!

4

2018-2-1

Kauno „Arkos“ bendruomenė

Asociacija

„BIČIULIO ĮGALINIMAS“ - žmonių su intelekto negalia socialinių
įgūdžių tobulinimas bendruomeniniame dienos centre, jų darbo
įgūdžių pilotavimas ir individualizuotų paslaugų teikimas artimoje
aplinkoje.

5

2018-2-1

„Kauno senjorai“

Asociacija

Socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas senjorų veiklos dienos
centre

6

2018-2-1

Šeimos santykių institutas

Viešoji įstaiga

Smurtinio elgesio prevencija ir sveikų tarpusavio santykių kūrimas

2018-2-1

Kauno Panemunės socialinės globos
namai

Viešoji įstaiga

Socialinės priežiūros dienos centro įsteigimas VšĮ Kauno Panemunės
socialinės globos namuose

7

8

2018-2-1

Labdaros ir paramos fondas „Frida“

Labdaros ir
paramos fondas

Moterų iniciatyva bendruomenės aktyvinimui. Jungiamės prieš
smurtą

9

2018-2-1

Labdaros ir paramos fondas „Gyvenimo
vartai“

Labdaros ir
paramos fondas

Kompleksinė pagalba socialinės rizikos suaugusiems asmenims

10

2018-2-1

Labdaros ir paramos fondas „Pagalbos
namuose tarnyba“

Labdaros ir
paramos fondas

Individualizuotos paslaugos asmens artimoje aplinkoje

11

2018-2-1

Kauno apskrities vyrų krizių centras

Asociacija

Paslaugos artimoje aplinkoje smurtavusiems Kauno miesto vyrams

12

2018-2-1

„Blaivi laisvė“

Viešoji įstaiga

Kompleksinės socialinės reabilitacijos paslaugos socialinės rizikos
suaugusiems asmenims: priklausomų asmenų šeimos dienos centras

13

2018-2-1

„Ištiesk pagalbos ranką“

Viešoji įstaiga

"Kompleksinės pagalbos teikimas autizmo spektro sutrikimą ir/ar
kitą mišrų raidos sutrikimą turintiems vaikams ir jų šeimos nariams"

14

2018-2-1

Socialinių inovacijų fondas

Labdaros ir
paramos fondas

Tu gali: tobulėti, dirbti ir pasiekti savo tikslų!

15

2018-2-1

Europinių inovacijų centras

Viešoji įstaiga

Sėkmės kodas - Darbas!

16

2018-2-1

Aleksoto bendruomenės centras

Asociacija

Aleksoto bendruomenės centro socialinių paslaugų plėtra

17

2018-2-1

Kauno apskrities moterų krizių centras

Asociacija

Šeiminio smurto prevencijos bei užimtumo veiklų, padedančių
valdyti pyktį bei kitas emocijas, skatinimas

18

2018-2-1

Sutrikusio intelekto žmonių globos
bendrija „Kauno viltis“

Asociacija

Arčiau namų – paslaugos senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems
asmenims su proto negalia

19

2018-2-1

„Elgesio analizė“

Viešoji įstaiga

„ABA terapija - efektyvi pagalba Autizmo spektro sutrikimą turinčio
vaiko šeimai“

20

2018-2-1

Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių
sąjunga (LPKTS)

Asociacija

Už sveiką ir orią senatvę

21

2018-2-1

Kauno Aukštųjų Šančių bendruomenės
centras

Asociacija

Kauno Šančių bendruomenės savanoriškos ir pilietinės veiklos
ugdymas vyresnio amžiaus žmonių tarpe

22

2018-2-1

Maltos ordino pagalbos tarnyba

Asociacija

Socialinės paslaugos Kauno miesto senoliams, darbingo amžiaus
suaugusiems su negalia ir jų artimiesiems

23

2018-2-1

Kovos su prekyba žmonėmis ir
išnaudojimu centras

Viešoji įstaiga

,,Sistema A- efektyvi pagalba nukentėjusiems nuo prekybos
žmonėmis, prostitucijos ir seksualinės prievartos Kauno mieste“

24

2018-2-1

Lietuvos autizmo asociacija „Lietaus
vaikai“

Asociacija

Dienos centras „Šypsena“

25

2018-2-1

„Jaunimo linija“

Viešoji įstaiga

Smurtas artimoje aplinkoje - atsakingi esame visi. Nemokama
emocinė parama

26

2018-2-1

Lietuvos samariečių bendrijos Kauno
skyrius

Asociacija

Socialinės rizikos šeimų ir jų vaikų socializacija per reabilitacijos
veiklas

27

2018-2-1

„Actio Catholica Patria“

Viešoji įstaiga

„Jaunuolių, turinčių elgesio ir emocinių sunkumų, savarankiškumo
įgūdžių ugdymas“

2018-2-1

Kauno Palaimintojo Jurgio Matulaičio
parapija

Religinė
bendruomenė ar
bendrija

„Vaikų socialinių įgūdžių mokyklėlė“

Kauno arkivyskupijos šeimos centras

Religinė
bendruomenė ar
bendrija

Kompleksinės paslaugos emocinius sunkumus patiriantiems vaikams
ir jų šeimoms

Viešoji įstaiga

„Šeimos stiprybė - Kauno vienybė“

Religinė
bendruomenė ar
bendrija
Viešoji įstaiga

Didelės socialinės rizikos asmenų ir epilepsija sergančių asmenų
socialinė įtrauktis įgalinant veikti

28

29

2018-2-1

30

2018-2-1

Viešoji įstaiga „Senamiesčio vaikų
dienos centras“

31

2018-2-1

Kauno arkivyskupijos Caritas

32

2018-2-1

„Kartu stipresni“

„TU GALI“

