
  

 

Programinis laikotarpis: 2014-2020 

Priemonė: LEADER 

Projekto vykdytojas: 

VšĮ Rokų socialinė gerovės centras 

Įgyvendinimo laikotarpis: 

2019-03-21 - 2020-12-21 

Finansavimas: 

Bendra projekto vertė: 230 000,00  Eur 

EŽŪFKP indėlis: 156 400,00 Eur 

Valstybinės indėlis: 27 600,00 Eur 

Privačios / kitos lėšos: 46 000,00  Eur 

Kontaktai: 

roku.gerove@gmail.com 

 

VšĮ Rokų socialinė gerovės centras 

Projekto santrauka: 

Projektas kuria paslaugas, skirtas 
skatinti pažeidžiamų ar kitų tikslinių grupių 
įtrauktį. Senelių namai skirti mažinti senyvo 
amžiaus žmonių socialinę atskirtį įtraukiant 
aplinkinio kaimo bendruomenę į užimtumo 
veiklas. Įgyvendinant projektą buvo 
investuojama į pastato infrastruktūrą bei 
įrangą. Atnaujintame pastate teikiamos 
socialinės globos paslaugos senyvo amžiaus 
asmenims, taip pat užimtumo ir 
sveikatinimo paslaugos Rokų 8-osios 
seniūnaitijos vienišiems, senyvo amžiaus 
asmenims, bedarbiams, neįgaliesiems ir 
užimtumo stokojantiems bendruomenės 
vaikams ir paaugliams bei projekto 

įgyvendinimo metu sukurtos 3 naujos darbo 
vietos. 

 
Projekto kontekstas: 

Pagrindinė problema, kuriai spręsti 
buvo numatyta įgyvendinti šį projektą – 
Kauno rajone socialinės paslaugos nebuvo 
tolygiai išplėtotos visose 25-iose rajono 
seniūnijose. Atokių kaimų gyventojai 
susidūrė su socialinių paslaugų prieinamumo 
problema dėl didelių atstumų ir kvalifikuotų 
darbuotojų trūkumo. Pastebima didelė 
vienišų asmenų, bedarbių, neįgaliųjų ir 
vaikų bei paauglių užimtumo problema 
atokesnėse kaimiškosiose vietovėse. 
Kaimiškųjų vietovių bendruomenės neturi 
erdvių susitikimams, veikloms, 

 



      

 

  

 

  

bendravimui. Ši tendencija buvo pastebima 
ir Rokų seniūnijos Rokų 8-osios 
seniūnaitijoje (Girininkų k., Kairiūkščių k., 
Pamoterio k.) gyventojų tarpe. 

 
Projekto tikslai: 

Projekto tikslas - didinti Rokų 
socialinės globos namuose gyvensiančių 
senyvo amžiaus asmenų, Rokų 8-osios 
seniūnaitijos (Girininkų k., Kairiūkščių k., 
Pamoterio k.) gyventojų  užimtumą, 
sveikatinimą, socialinę, ekonominę gerovę. 

 
Projekto veikla: 

• Pašalinta sveikatai kenksminga šiferinė 

stogo danga; 

• Atnaujintas visuomeninės paskirties 

pastatas; 

• Įdiegtos inovacijas – vandens šildymui 

naudoti alternatyvųjį atsinaujinantį 

energijos šaltinį – saulės energiją; 

• Sukurtos naujos darbo vietos; 

• Pagerinta senyvo amžiaus asmenų 

gyvenamoji ir Bendruomenės laisvalaikio 

leidimo aplinka. 

Projekto rezultatai: 

Pasiekti visi suplanuoti uždaviniai. 
Realūs pasiekti rezultatai koreliuoja su 
prognozuotais projekto pradžioje. Sukurtos 
3 darbo vietos, išlaikyta – 18. Atnaujintas 
viešosios paskirties pastatas, nupirkta 
reikiama įranga, pasikeitė socialinė bei 
gamtosauginė aplinka. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


