PATVIRTINTA
Radviliškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2019 m. gegužės 10 d.
įsakymu Nr. A-481 (8.2)
PROJEKTO „KOMPLEKSINĖS PASLAUGOS ŠEIMAI“ ASMENINIO ASISTENTO
PASLAUGOMS TEIKTI PARTNERIŲ ATRANKOS TVARKOS APRAŠAS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Projekto „Kompleksinės paslaugos šeimai“ asmeninio asistento paslaugoms teikti
(toliau – Projektas) partnerių atrankos tvarkos aprašas (toliau – tvarkos aprašas) nustato neįgaliesiems
teikiamų paslaugų tikslą, uždavinius, laukiamus rezultatus pagal Lietuvos Respublikos socialinės
apsaugos ir darbo ministro 2019 m. kovo 20 d. įsakymu Nr. A1-157 „Dėl Lietuvos Respublikos
socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. A1-364 „Dėl 2014–2020 metų
Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas
ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.4.1-ESFA-V-416 „Kompleksinės paslaugos
šeimai“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ finansuojamiems projektams
taikomus reikalavimus, jų vertinimo kriterijus, įgyvendinimą ir finansavimą, siekiant padėti
asmenims su fizine ir (ar) kompleksine negalia (toliau – asmuo) reikalingų asmeninio asistento
paslaugų įgyvendinant asmeninio asistento paslaugų organizavimo ir teikimo fizinę ir (ar)
kompleksinę negalią turintiems asmenims projektą, poreikio vertinimo kriterijus, asmeninio asistento
paslaugų organizavimo ir teikimo, teikimo sustabdymo ir atnaujinimo bei nutraukimo tvarką,
asmeninio asistento atliekamas funkcijas, teikiamas paslaugas, jų finansavimą ir kontrolę.
2. Asmeninio asistento paslaugų tikslas – atsižvelgiant į individualius asmens poreikius,
suteikti jam individualią pagalbą namuose ir viešojoje aplinkoje (palydint ir komunikuojant), kuri
padėtų jam gyventi bendruomenėje ir integruotis į ją, neleistų izoliuoti jo nuo bendruomenės ir
skatintų jo savarankiškumą, būtiną kasdieniame gyvenime.
3. Apraše vartojamos sąvokos:
3.1. asmeninio asistento paslaugos – namų ir viešojoje aplinkoje (palydint ir
komunikuojant) individualiai asmeniui iki 4 valandų per parą septynias dienas per savaitę teikiama
pagalba, padedanti įgalinti jo savarankiškumą ir užtikrinanti svarbiausias jo gyvybinės veiklos
funkcijas (asmens higiena, mityba, judėjimas / mobilumas, socialiniai santykiai ir aplinka);
3.2. asmeninio asistento paslaugų teikėjas – savivaldybės administracija ir (ar) jos atrinkti
projekto partneriai (toliau – Partneris);
3.3. pareiškėjas – Savivaldybės administracija;
3.4. partneris – viešasis juridinis asmuo, su kuriuo pareiškėjas (Savivaldybės
administracija) pasirašęs jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį (toliau – jungtinės veiklos sutartis).
Jungtinės veiklos sutartis privalo atitikti Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatytus
jungtinės veiklos sutarčiai keliamus reikalavimus. Partneriais nelaikomi asmenys, prisidedantys prie
projekto įgyvendinimo finansiškai, ir (ar) vykdant projektą įsigyjamų paslaugų, prekių ar daiktų
teikėjai (pvz., rėmėjai);
3.5. kitos Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos
Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatyme ir Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų
įstatyme.
4. Aprašo nuostatos taikomos tik įgyvendinant projektą – teikiant asmeninio asistento
paslaugas.

II SKYRIUS
PROJEKTO PARTNERIŲ ATRANKOS TIKSLAS, ASMENINIO ASISTENTO
PASLAUGŲ TEIKIMO PRIORITETAI IR PRINCIPAI
5. Partnerių atrankos tikslas – atrinkti įstaigą ar organizaciją, kuri Projekto vykdymo
laikotarpiu, atsižvelgiant į individualius asmens poreikius, suteiktų jam individualią pagalbą namuose
ir viešojoje aplinkoje (palydint ir komunikuojant), kuri padėtų jam gyventi bendruomenėje ir
integruotis į ją, neleistų izoliuoti jo nuo bendruomenės ir skatintų jo savarankiškumą, būtiną
kasdieniame gyvenime.
6.Teisę į asmeninio asistento paslaugas turi asmenys nuo 16 metų, kuriems Neįgaliųjų
socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka nustatytas neįgalumo lygis arba darbingumo lygis
dėl fizinės (judėjimo, regos, klausos, vidaus organų sutrikimai) ir (ar) kompleksinės negalios, kuri
visiškai arba vidutiniškai apriboja jų veiklą, dalyvumą (orientuotis, judėti, dirbti bei savarankiškai
tvarkyti asmeninį ir socialinį gyvenimą), ir kuriems reikalinga kitų asmenų pagalba.
7. Asmeninio asistento paslaugų teikimo prioritetai:
7.1. lanko švietimo įstaigą;
7.2. dirba arba ieško darbo;
7.3. nebegyvena stacionarios socialinės globos įstaigoje ir gaudami paslaugas
bendruomenėje gyvena savarankiškai;
7.4. laukia eilėje gauti socialines paslaugas įstaigoje (prioritetas teikiamas laukiantiesiems
eilėje gauti stacionarios socialinės globos paslaugas).
8. Asmeninio asistento paslaugos teikiamos vadovaujantis šiais principais:
8.1. individualumo – teikiamos paslaugos atitinka individualius neįgalaus asmens poreikius;
8.2. įgalinimo – kompleksiškai dirbama su neįgaluoju ir jo aplinka, kad neįgalus asmuo
sąmoningai prisiimtų atsakomybę už savo sprendimus bei savo gyvenimo kūrimą;
8.3. prieinamumo – paslaugų organizavimas vykdomas kuo arčiau gavėjo gyvenamosios
vietos, įtraukiant bendruomenę ir vykdant savanorišką veiklą, atvykstant į paslaugos gavėjo
gyvenamąją vietą, lydint asmenį į viešąsias, švietimo įstaigas ar darbo vietą;
8.4. tarpinstitucinio bendradarbiavimo – įgyvendinant Projektą valstybės bei vietos
savivaldos institucijos, nevyriausybinės organizacijos ir verslo subjektai bendradarbiauja, siekdami
suteikti kokybiškas Projektu finansuojamas paslaugas tiems asmenims, kuriems nustatytas minėtų
paslaugų poreikis.
III SKYRIUS
REIKALAVIMAI PROJEKTO VYKDYMO PARTNERIAMS
9. Projekte numatytas asmeninio asistento paslaugas teikia Projekto partneriai, kuriuos
atrenka savivaldybės administracija, vadovaudamasi šia Projekto partnerių atrankos tvarka.
10. Kandidatai į Projekto partnerius Radviliškio rajono savivaldybės administracijai
pateikia parašu patvirtintą paraiškos (toliau – Paraiška) būti partneriu Savivaldybės teikiamame
Projekte egzempliorių (1 priedas). Prie paraiškos pridedama:
10.1. sąrašas planuojamų teikti neįgaliesiems paslaugų pagal jų pobūdį bei apimtį;
10.2. įstaigos, organizacijos įstatų ar kitų steigimo dokumentų kopija;
10.3. socialinių darbuotojų padėjėjų, kurie planuoja teikti paslaugas, išsilavinimą ir
kvalifikaciją bei turimą darbo socialinėje srityje patirtį nurodantis sąrašas;
10.4. informacija apie organizacijos finansininką, išsilavinimą ir kvalifikaciją bei turimą
darbo patirtį, dirbant su Europos Sąjungos fondų investiciniais projektais;
10.5. organizacijos turimą projektinės veiklos vykdymo patirtį įrodantys dokumentai (kokių
projektų vykdomose veiklose dalyvavo).
10.6. informacija apie organizacijos turimus materialinius išteklius (transporto priemonė,
kompiuteris, patalpos), kurie užtikrintų kokybišką asmeninio asistento paslaugų teikimą.
11. Savivaldybės administracija užtikrina skaidrią, viešą ir objektyviais kriterijais paremtą

Projekto partnerių atranką, apie planuojamą vykdyti Projektą informuoja visas potencialias
organizacijas, galinčias teikti asmeninio asistento paslaugas, veikiančias Radviliškio rajono
savivaldybės teritorijoje.
IV SKYRIUS
PROJEKTO PARAIŠKŲ VERTINIMAS IR PARTNERIŲ ATRANKA
12. Projekto partnerių atranką atlieka Savivaldybės direktoriaus įsakymu patvirtinta
Savivaldybės projekto partnerių atrankos komisija (toliau – Komisija), kurią sudaro 5 nariai.
Komisijos darbą organizuoja ir jai vadovauja Komisijos pirmininkas. Nesant Komisijos pirmininko,
jo funkcijas atlieka Komisijos pirmininko pavaduotojas. Komisiją techniškai aptarnauja Komisijos
sekretorius. Nesant Komisijos sekretoriaus, jo funkcijas atlieka Komisijos narys. Sprendimą dėl
Projekto partnerių priima Savivaldybės direktorius, atsižvelgdamas į Komisijos rekomendacijas.
13. Komisijos darbo forma yra posėdžiai. Posėdžiai yra teisėti, kai juose dalyvauja ne mažiau
kaip du trečdaliai komisijos narių.
14. Komisijos nariai, vertindami gautas paraiškas, laikosi skaidrumo, konfidencialumo,
nešališkumo, teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principų. Pirmame komisijos posėdyje visi
komisijos nariai pasirašo konfidencialumo pasižadėjimą ir nešališkumo deklaraciją (2 priedas).
15. Komisija savo veikloje vadovaujasi Tvarkos aprašu, Lietuvos Respublikos įstatymais ir
kitais teisės aktais.
16. Paraiškų vertinimas turi būti atliktas per 10 darbo dienų nuo paraiškų pateikimo termino
pabaigos.
17. Komisija, vertindama gautas paraiškas, vertina paraiškos atitiktį nustatytiems
reikalavimams, paraiškos kokybę ir 10 punkte nurodytus priedus.
18. Komisijos sprendimai priimami paprastu balsavimu. Balsuodami komisijos nariai turi po
vieną balsą. Sprendimas laikomas priimtu, jei už jį balsavo komisijos narių dauguma. Jeigu balsai
pasiskirsto po lygiai, lemiamas yra komisijos pirmininko balsas.
19. Komisija, apsvarsčiusi pateiktas projekto Partnerių atrankos paraiškas, sudaro galimų
partnerių sąrašą ir teikia siūlymą savivaldybės administracijos direktoriui dėl partnerio/-ių tvirtinimo.
20. Komisijos sprendimai įforminami protokolu, kurį pasirašo visi komisijos nariai.
21. Per 5 darbo dienas nuo sprendimo dėl partnerių sąrašo sudarymo priėmimo apie jį yra
informuojami atrankos dalyviai, o atrankos rezultatai skelbiami Radviliškio rajono savivaldybės
interneto svetainėje.
22. Radviliškio rajono savivaldybės administracija, suderinusi su atrinktais partneriais
veiklas ir lėšas, vadovaudamasi galiojančiais teisės aktais, pasirašo jungtinės veiklos sutartis, kuriose
nustatomos pareiškėjo ir partnerio teisės, pareigos ir atsakomybė įgyvendinant projektą.
V SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
23. Skundų dėl partnerių atrankos nagrinėjimą organizuoja Savivaldybės administracijos
direktorius arba jo įgaliotas asmuo.
24. Tvarkos aprašo įgyvendinimo kontrolę vykdo Savivaldybės administracijos direktorius
arba jo įgaliotas asmuo.
25. Ginčai dėl Savivaldybės administracijos priimtų sprendimų (neveikimo) nagrinėjami
Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.
________________________________

