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I. INFORMACIJA APIE ORGANIZACIJ.I4STAIG,I AR INSTITACIJ4 IR PROJEKT.I

l.l. Proiekto pavadinimas

,,Alkoholio vartojimo maZinimas Vardnos rajono savivaldyb6je"

1.2. Pro dinimo trukmd (lradLia ir pabai
Projekto pradLia:2017 m. balandZio men.,
Projekto pabaiga:2017 m. gruodZio men.

1.3. Proiekta igwendinaniios orqanizaciios, istaiqos ar instituciios pavadinimas
Varenos raiono savivaldvbes visuomenes sveikatos biuras

1.4. Projekto partneriai (apra5ykite projekto partneriq (organizacijq, istaigq ar institucijq)
vaidmeni ir funkciias
I.4.I. . Bendradarbiavimo
statusas - Zodinis susitarimas . Partnerio vaidmuo projekte - dalyvavo projekto veiklose, vie5inime.
1.4.2. Varenos socialinir+ paslaugrl centras. Bendradarbiavimo statusas - 2009 m. kovo 19 d.
Bendradarbiavimo sutartis Nr. S-21/S- 14. Partnerio vaidmuo projekte - dalyvavo projekto
vieSinime.
1.4.3. Vlzdenirl seni[nija. Bendradarbiavimo statusas - Zodinis susitarimas; Partnerio vaidmuo
projekte - senitinas, socialiniai darbuotojai, aktyvus bendruomenes nariai dalyvavo specialistq
mokymuose.
1.4.4. Kaniavos seni[nija. Bendradarbiavimo statusas - Zodinis susitarimas; Partnerio vaidmuo

- seniflnas, socialiniai darbuotoiai, aktyvus bendruomenes nariai dalwavojekte - seniflnas, socialiniai darbuotoiai, aktyvus bendruomenes nariai dalwavo speciali
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mokymuose.
1.4.5. Varenos PSPC psichikos sveikatos centras. Bendradarbiavimo statusas - Zodinis susitarimas;
Partnerio vaidmuo projekte - teike gydytojo psichiatro konsultacij4 del gydymo socialines rizikos
asmdniui, kuris piktn audLiauja alkoholiu.
1.4.6. Vilnibus priklausomybiq ligr+ centras. Bendradarbiavimo statusas - Zodinis susitarimas;
Partnerio vaidmuo oroiekte - teike informacine/metodine oasalba rensiant lankstinuka.

1.5. Projekto vykdytojai (para5ykite visus fizinius asmenis, kurie vykdd projekt4, pvz.: skaitd
paskaitas, ved6 grupinius uZsi6mimus, konsultavo ar koordinavo projekto veikl4):
1.5. 1. projekt4 lgyvendino:3 asmenys
L5 .2. apralykite smulkiau:

ISsilavinimas Vaidmuo
projekte

Darbo valandq skaiiius
per savaitg igyvendinant

1. Biuro
direktore Astute
Zmuidinavidiene

2.Visuomenes
sveikatos
stiprinimo
specialiste
Zydrnnd
DzeZulske

3. Vyriausia
buhaltere
Birute Vilija
Galiniene

1val./men

1val./men

0,30 val./men.

Projekto
vadovas,
koordinavo
projekto veiklas

Organizavo
projekttl veiklq
igyvendinim4

Tvarke projekto
finansing
dokumentacij4

Varenos
rajono
savivaldybes
visuomenes
sveikatos
biuras

Varenos
rajono
savivaldybes
visuomenes
sveikatos
biuras

Vardnos
rajono
savivaldybes
visuomenes
sveikatos
biuras

Auk5tasis

Auk5tasis

AukStasis

2. PROJEKTO TIKSLAI, UZDAVINIAI IR PRIEMONES

2.1. Proiekto tikslas
Bendruomenes informavimas ir itraukimas iprojekt4, siekiant ugdyti visuomenes blaivybes
nuostatas, pletoti Savivaldybes institucijq, nevyriausybiniq organizacljq ir bendruomends
bendradarbiavim4, skleidZiant vertybines sveiko gyvenimo b[do nuostatas visuomeneje, ir suteikti
kompleksing pagalbq asmenims, nesaikingai vartojantiems alkoholi arba priklausomiems nuo jo ir
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2.2. Proiekto uZdaviniai
2.2.1. Organizuoti informacijos apie priklausomybiq ligas, gydymo ir reabilitacijos biidus sklaid4;
2.2.2. Kelti specialistq, aktyviq bendruomenes nariq ir kitq asmenq kompetencijq priklausomybes
ligq irrevenc-iios ir lalos malinimo klausimais;

3, PROJEKTO TIKSLINES GRAPES IR VEIKLOS(U APIBUDINIMAS

2.3. Projekto priemon6s. Apra5ykite priemones ir vykdytas veiklas igyvendinami uZsibrdZtus
roiekto uZdavinius

Siekiant igyvendinti projekto uZdavinius, buvo vykdyos Sios veiklos:
2.3.L Jgyvendinant pirmqli uLdavini, buvo parengtas ir iSleistas lankstinukas ,,Paddk pats sau,
Minesotos programa" , tfuaLas 500 vnt.
2.3.2. fgyvendinant antrqi uZdavini, buvo organizuoti 4 dienq (mokymq ciklas po 6 akad. val. )
mokymai Vydeniq ir Kaniavos senitn'ijrtr specialistams, aktyviems bendruomenes nariams ir kitiems
asmenims kompetencijos priklausomybes ligq prevencijos ir Lalos malinimo klausimais. Lektor€
psichologe Aurelija Lingiene, VS1 ,,Asmenybes brandos centras" vadove. Mokymq metu daug
demesio buvo skiriama Seimoms nuostatoms, jq itvirtinimui, asmenybiq savybiq, svarbiq
bendravime, stiprinimui, priklausomybiq sampratos ypatumams, bendruomenes vaidmeniui ir
pagalbai siekiant padeti priklausomybiq turindios Seimoms ir t.t. Mokymq dalyviai aktyviai
dalyvavo mokymuose, buvo pateikta daug praktiniq uZduodiq, Visiems asmenims, dalyvavusiems
mokymuose ir atlikusiems juose numatytas uZduotis, buvo iteikti kvalifikacijos Ziniq pai:ymejimai.
Mokymuose dalyvavo 21 asmuo.

2.4. Pagrindinds veiklos formos ir metodai taikyti igyvendinant projekt4 ftryZeliu paZymekite
visus tinkandius atsakvmus) :

2.4.1.Veiklos formos:
X Moklzmai
o BendraamZiq Svietimas (bendraam Liai - b endr aamLiams)
o Visuomenes informavimo kampanijos (socialine reklama)
o Informacijos pateikimas
o Neformalus ugdymas
X Kita (detalizuokite) lnformacinio lankstinuko parengimas ir gamyba, paslaugos suteikimas
rizikos asmeniui - vaistq suleidimas (kodavimas).

2.4.2. veiklos metodai:
X Paskaitos
X Diskusijos
X Gyvenimo igudZiq ugdymas
X Leidiniq, lankstinukq rengimas ir gamyba
o Kita (detalizuokite) kodavimas
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3.1.1. Detalizuokite pagrinding (-es) projekto tiksling (-es) grupg (-es) (paiymdkite visus
tinkandius atsakvmus):

o Vai\ai
o Seima
o BendraamZiai
o Rizikos grupe (detalizuokite.............. ....,'........)
X Bendruomene
o Savigalbos grupe
X Specialistai
o Kita

3.2. Proiekto dalvviai. Kiek asmenu'i5 tikslinis srup6s dalwavo iswendinant proiekta?
inime dalwavo 21 dalwis.

3.3. Socialind ir fizine aplinka, kurioje igyvendinamas projektas (paZymdkite kryZeliu tinkanQ
atsakvma):

o Ikimokyklinio ugdymo istaiga
Mokykla:

o Pradine
o Pagrindine
o Gimnazija
X Bendruomene
X Seima
o Kita (detalizuokite

3.4. I5vardykite, kokios paslaugos buvo suteiktos tikslinei irlarba tarpinei grupei projekto
dinimo metu

3.4.1, Projekto igyvendinimo metu buvo organizuoti 4 dienq (mokymq ciklas po 6 akad. val.)
mokymai Vydeniq ir Kaniavos seniiinijq specialistams, aktyviems bendruomends nariams ir kitiems
asmenims kompetencijos priklausomybes ligq prevencijos ir i,alos maLinimo klausimais. Lektore
psichologe Aurelija Lingiene, VSf ,,Asmenybes brandos centras" vadovd. Mokymtl metu daug
demesio buvo skiriama Seimoms nuostatoms, jq itvirtinimui, asmenybiq savybiq, svarbiq
bendravime, stiprinimui, priklausomybiq sampratos ypatumams, bendruomenes vaidmeniui ir
pagalbai siekiant padeti priklausomybiq turindios Seimoms ir t,t. Mokymq dalyviai aktyviai
dalyvavo mokymuose, buvo pateikta daug praktiniq uZduodiq. Dalyvavo 2I dalyvis, kuriems buvo
dalinama informacine ir metodine medZiaea. i5duoti kvalifikaciios tobulinimo e1lmal.

3.5. Projekto metu taikytq priemoniq irlarba paslaugq intensyvumas (kiek laiko, kaip daZnai
ir kokiam asmenu skaiiiui buvo teikiamos nasla

o 4 dienr+ cikliniai mokymai: trukme 6 akad. val., dalyviai -21 asmuo;
o lankstinukas ,,Padek pats sau, Minesotos programa", tiray',as 500 vnt. I5dalinta senitinijoms.

4. PROJEKTO VERTINIMAS

4.1. Ar buvo wkdvtas nro
X Taip
o Praejusiais metais
o Siais metais
o Planuoiamas

vertinimas:
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oNe

4.5. Vertinimas. Ivardinkite kas atliko vertinima:
X Vidinis vertinimas
o I5orinis vertinimas, nepriklausomi ekspertai (nurodykite asmenis, organizacijq, kontaktinius

asmenis, kurie atliko vertinim4)
o Kita (detalizuokite)...

4.6. Vertinimo biudZetas. Nurodykite, kokie i5tekliai (finansavimo Saltiniai) buvo naudojami
ant veiklos (proceso). nasiektu rezultatu ir noveikio vertini

rezultafri vertinimui fi nansiniai i5tekliai nebuvo naudoi ami

4.3 Vertinimo rodikliai. Ivardvkite vertinimo kriteriius. kuriuos naudoiote vertindami:
o Yeiklos (proceso) vertinimo rodikliai. Taikytq priemoniq apraSymas, orientuotas i

kiekybing i5rai5k4 (pvz.: paskaiq skaidius, socialiniq igudZiq grupiq skaidius, dalyviq
skaidius ir pan.).
1. 4 mokymai (planuota - 4 mokymai) - rodiklis pasiektas 100 proc.
2. 1 lankstinukas, tirai,as 500 vnt. (planuota - 1 pavadinimas, tiraLas 500 vnt.) - rodiklis

pasiektas 100 proc.
3. Motyvacinis pokalbis su asmeniu, patirianliu socialing rizikq (planuota 30 pokalbiq) -

fvyko 3 motyvaciniai pokalbiai su I asmeniu, rodiklis sudaro 3,33 proc. Kriterijus pasiektas dalinai
del force majeure aplinkybiq - pasikeite teises aktai.

4. Bendras dalyviq skaidius (planuota 60 dalyviq) - 2l dalyvis. Rodiklis igyvendintas 35

proc. Kriterijus pilnai nepasiektas del force majeure aplinkybiq - pasikeite teises aktai.

o Rezultatq vertinimo rodikliai. Taikfi priemoniq efektyvumo vertinimas taikant tam
tikrus metodus (pvz.: apklausa, interviu ir pan.) Pateikite taikytq priemoniq veiksmingumui
vertinti gautus apibendrintus duomenis, i5reik5tus skaidiais ar procentais
1. Metodas: Zodine apklausa. Apklausta 20 projekto dalyviq. Respondentai projekte

vykdyt4 veiklE ivertino teigiamai.
o Poveikio vertinimo rodikliai. Pateikite duomenis apie pokydius, kurie buvo pasiekti,

igyvendinant pagrindini projekto tiksl4.
1. Mokvmus i5klauss specialistai pasilino bei itvirtino Zinias priklausomybiu srityie.

4.4. Vertinimo instrumentai. Apibudinkite vertinimo instrumentus (pvz. klausimynus, testus
ir kt.), kuriuos naudojote vertinime ir nurodykite jq naudojimo paskirti. (Pridekite vertinimo
instrumentu koniias
Projekto rezultatams ivertinti buvo naudota Zodine apklausa, kuri buvo taikoma po kiekvieno
uZsiemimo. Aoklausti resoondentai oroiekte vvkdvta veikla ivertino teisiamai.
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5. BIADZETAS

5.1. Projekto metinis biudZetas (nurodykite)

Projekto igyvendinimui gautq l65q suma - 2 256 Eur, panaudota 1 128,12 Eur
Nepanaudotos leSos - | I27.88Eur sraLintos i savivaldvbes bi

5.3. Proiekto finansavimo Saltiniai:
Savivaldvbes visuomenes sveikatos remimo soecialiosios orosramos le3os: 2256Eur

Pastabos : Projekto igyvendinimui panaud ota | 128,12 Etn
Nepanaudotos leSos - | I27,88 Eur graZintos i savivaldybes biudZetq. Le5os neisisavintos del force
majeure aplinkybiq - pasikeite teises aktai.

PRIDEDAMA:
1. Lankstinukas, I vnt.
2. Straipsniq kopijos,3 lapai.

Programos koordinatorius

zacijos) vadovas

5.2. Kokioms veikloms ar priemonims igyvendindami projekt4 skyrdte daugiausia 165q.

Nurodvkite kiek procentu sudard didZiausios l65os. skirtos vienai ar kitai veiklai/priemonei.
o Maitinimui ir apgyvendinimui...
o Patalpq nuomai ir iSlaikymui.................
o Transporto nuomai ar iSlaikymui.................
o frangos priemoniq ir reikmeng nuomai (kompiuteriq, ra5ymo lentq)........
o Apmokejimui uZ darb4 projekto vykdytojams (pagal autorines sutartis).....
o MaZaverdiq priemoniq ir reikmenq (kanceliarines, flkines prekes ir pan.) isigijimui...
o Le5os komandiruotems........
o Ry5iq iSlaidos.....
X Kitos i5laidos ( mokymq organizavimas, lankstinuko gamyba, psichiatro paslauga (vaistq
suleidimas) - 51,60 proc.
o Trumpalaikio turto isieiiimui..

fstaigos (
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