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Eil. 

Nr. 
Pareiškėjo pavadinimas Projekto pavadinimas  

1 2 3 

NAUJŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ KAUNO MIESTO GYVENTOJAMS KŪRIMAS, PANAUDOJANT SOCIALINES INOVACIJAS 

1 Kauno „Arkos“ bendruomenė 
Iš naujo pažink savo užaugusį neįgalų vaiką: inovatyvios pagalbos kūrimas šeimoms prižiūrinčioms 

suaugusį vaiką su sunkia proto negalia 

2 Psichologinės paramos ir konsultavimo centras 

Novatoriškų socialinių paslaugų kūrimas ir teikimas Kaune: ekspertinės psichologinės 
konsultacijos, inovatyvus krizių įveikimo modelis, remiantis 

naratyvine terapija 

3 Aukodeita Priklausomybių valdymo centro steigimas 

4 
Dieviškosios Jėzaus Širdies pranciškonių 

kongregacija 

Ankstyvosios smurto prevencijos ir intervencijos darbo su rizikos šeima modelio kūrimas ir 

diegimas Žaliakalnio vaikų dienos centre 

5 Ugdymo ir konsultavimo centras 
Inovatyvių socialinių paslaugų teikimas jaunimui ir jaunoms šeimoms 

Kauno mieste 

6 RIGRA 
Socialinė pagalba priklausomiems asmenims ir jų šeimoms, inovaciniais metodais įveikiant 

psichotropinių medžiagų vartojimo sukeltas krizes 

7 Gyvenimo vartai Kitoks požiūris į nepriklausomybes 

8 Priklausomybių ligų specialistų asociacija Naujų pagalbos metodų diegimas Priklausomybių konsultacijų punkto veikloje 

9 
Blaivi laisvė Priklausomų asmenų šeimos dienos centras Kaunui 

10 
Kauno Palaimintojo arkivyskupo Jurgio 

Matulaičio parapija 
Rizikos šeimų socialinės integracijos programa 



 

11 
Juoda avis Šeimos paramos ir tėvų įgalinimo grupės naujai diagnozuotiems Autizmo spektro sutrikimo 

atvejams „Strategijos sėkmingam gyvenimui su Autizmu“ 

12 Actio Catholica Patria 
Kauno mieste besimokančių valstybės globoje augusių jaunuolių mokyklos lankomumo, žinių ir 

finansų planavimo įgūdžių stiprinimas 

13 Šeimos santykių institutas Stresas kasdieniame gyvenime: psichologinio atsparumo stiprinimas 

14 Moters pagalba moteriai Socialinių paslaugų teikimo inovacija: atvejo vadybos metodas 

15 Šeimos santykių institutas Pagalba šeimai krizės metu: šeimos elgesio keitimo programa 

16 Šeimos santykių institutas Kompleksinė pagalba šeimai/ šeimynai įveikiant įvaikintų ir globojamų vaikų traumines patirtis 

17 Padedu augti Psichosocialinės pagalbos, gimus naujagimiui, teikimas šeimoms krizinėse situacijose 

18 Kauno Šv. Kryžiaus (karmelitų) parapija Asmenybės ugdymas per patyriminį mokymą. 

19 Pozityvaus auklėjimo konsultantų asociacija Tėvystės įgūdžių tobulinimas: augame drauge su vaiku nuo mažų dienų 

20 Kauno moterų draugija Merginų grupės 

21 Kauno moterų draugija Moterų iniciatyva prieš smurtą 

22 Ištiesk pagalbos ranką Pagalba mamoms 

23 Labdaros ir paramos fondas „Alfa-1“ Kaunas be patyčių 

24 Kauno apskrities moterų krizės centras 

Kompleksinė pagalba krizę išgyvenančioms ir socialinės rizikos šeimoms 

(asmenims), psicho-socialinė pagalba asmenims esantiems ar planuojantiems tapti globėjais, 

įtėviais, tėvų globos netekusių vaikų 

įvaikinimo ar globos populiarinimas 

25 Frida 
Palėpė- psichoterapinės ir socialinės pagalbos centras paaugliams bei jų šeimoms 

26 Gyvenimo ir tikėjimo institutas Socialiai pažeidžiamų šeimų santykių kultūros ugdymas 



 

27 Kauno arkivyskupijos Šeimos centras 
Psichosocialinė pagalba riziką patiriantiems asmenims ir jų šeimoms, taikant inovatyvius krizių 

įveikimo modelius Kauno mieste 

28 Kauno apskrities vyrų krizės centras Psichologinė pagalba artimoje aplinkoje smurtavusiems Kauno miesto vyrams 

29 Kauno arkivyskupijos Caritas 

PRIIMK: integrali pagalba įvaikintų ir globojamų vaikų šeimoms, nuteistiesiems, išgyvenantiems 

benamystę ir epilepsija sergantiesiems 

asmenims 

30 Žemųjų Šančių bendruomenė Kūrybiniai žaidimai šeimos gerovei 

31 Lietuvos Caritas Paslaugų tinklo stiprinimas prekybos žmonėmis ir seksualinės prievartos aukoms Kauno mieste 

32 Tavo galimybė Labdaros ir paramos fondas 
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NAUJŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ NEĮGALIEMS VAIKAMS IR SUAUGUSIEMS ASMENIMS IR JŲ ŠEIMOMS KŪRIMAS 

33 Kauno krašto neįgaliųjų sąjunga Naujų socialinių paslaugų teikimas Kauno miesto neįgaliesiems 

34 
Sveikatos  ir integracijos klubas 

„Sauliukas“ 

Naujų socialinių paslaugų neįgaliems vaikams ir suaugusiems asmenims ir jų šeimoms kūrimas 

35 „Mes kitokie“ Dienos stovyklų organizavimas neįgaliesiems vaikams atostogų metų 

36 
Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija 

„Kauno viltis“ 

„Meistrauti mokėsi - užsidirbti galėsi“ - asmenų, turinčių vidutinę ir sunkią proto negalią, darbinių 

įgūdžių atkūrimas ir ugdymas 

37 
Kauno krašto nefrologinių ligonių draugija 

„Kauno Gyvastis“ 
ATOKVĖPIS 

38 Vilties žiedas 
„Gyvenu aktyviai“- dienos stovykla vaikams ir suaugusiems su negalia 

Kauno mieste 

39 Lietuvos samariečių bendrijos Kauno skyrius Suteikime vaikams, sergantiems cerebraliniu paralyžiumi, galimybę plaukti ir stiprėti 

40 Kauno specialiosios olimpiados klubas Vaikų su negalia stovyklos projektas „Jūra-2017“ 

41 Ištiesk pagalbos ranką Neįgalių vaikų dienos centras „Šypsena“ 

42 Algojimas 

Šeimoje ar globos namuose augančių elgesio, emocijų ar proto bei 

psichikos negalią turinčių vaikų individualaus poreikių atpažinimo, 

paslaugų plano parengimo ir jame nustatytų paslaugų teikimo užtikrinimo, atvejo vadybos 

paslaugos vaikams ir jų atvejo dalyviams, remiantis inovatyvia metodologija, paremta 



 

ekosisteminiu ir holistiniu požiūriu 

43 Kauno kurčiųjų reabilitacijos centras Skiriu laiko šeimai 
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NAUJŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ SENYVO AMŽIAUS ASMENIMS KŪRIMAS 

44 
Aleksoto bendruomenės centras Aleksoto bendruomenės centro moterų savanorių socialinės veiklos plėtra 

45 Kauno bendruomenės centras „Girsta“ Bendruomenės centro pagalba senyvo amžiaus asmenų ir jų šeimų socializacijai 

46 Kauno bendruomenės centras „Girsta“ Mobili biblioteka 

47 Amici Art Sidabrinė naršyklė – senyvo amžiaus žmonių kompiuterinių įgūdžių ugdymas 

48  

Kauno moters užimtumo informacijos centras 

(KMUIC) 

 

Integrali slauga namuose 

49 Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija 

„Kauno viltis“ 
„Arčiau namų“ - pagalbos į namus senyvo amžiaus asmenims plėtojimas 

50 Soc. paslaugos „Soc. Paslaugos“ teikiamų socialinių paslaugų žinomumo užtikrinimas 

51 Lietuvos samariečių bendrijos Kauno skyrius Nauja kompleksinės pagalbos namuose paslauga senyvo amžiaus kauniečiams 

52 Mokymų ir psichologinio konsultavimo centras 
Emocinė parama senjorams ir jų artimiesiems 

53 
Maltos ordino pagalbos tarnyba (MOPT) Socialinė gerovė Kauno miesto senoliams 

54 Lietuvos kurčiųjų draugijos Kauno teritorinė 

valdyba 
Socialinė pagalba pagyvenusiems kurtiesiems 

55 Petrašiūnų bendruomenės centras Psichosocialinės pagalbos Petrašiūnų pagyvenusiems programa (5P) 
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SUAUGUSIŲ ASMENŲ SOCIALINĖ IR DARBINĖ REABILITACIJA, EMOCINĖ PAGALBA ŠIEMS ASMENIMS 

56 Inovatyvūs kūrybiniai projektai „Draugės 54+“ Socialinė darbinė vyresnio amžiaus moterų reabilitacija 

57 
Kauno moters užimtumo informacijos centras 

(KMUIC) 
Kompleksinis atskirties mažinimas - KAM 

58 Europinių inovacijų centras Noriu dirbti Kaune! 

59 Socialinių inovacijų fondas Tu gali! 

60 
Lietuvos samariečių bendrijos Kauno skyrius 

Socialinės atskirties grupių asmenų integracija į darbo rinką Kauno mieste 

61 Kauno moterų draugija Ilgalaikių bedarbių integracija į darbo rinką 

62 Šilainių bendruomenės centras 

Asmeninio asistento pagalba vykdant darbo paiešką bei įsidarbinant, taip pat skatinant asmenų 

motyvaciją dalyvauti profesinėje reabilitacijoje, dirbti 

bei išlaikyti darbo vietą 

63 Amici Art Pirmas žingsnis - įsidarbinimo apmokymo programa 

 


