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EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ IR LIETUVOS RESPUBLIKOS BIUDŽETO LĖŠOMIS
PAGAL 2007-2013 M. SANGLAUDOS SKATINIMO VEIKSMŲ PROGRAMOS
PRIORITETO „VIEŠŲJŲ PASLAUGŲ KOKYBĖ IR PRIEINAMUMAS: SVEIKATOS,
ŠVIETIMO IR SOCIALINĖ INFRASTRUKTŪRA“ ĮGYVENDINIMO PRIEMONĘ VP32.2-ŠMM-04-R „UNIVERSALIŲ DAUGIAFUNKCIŲ CENTRŲ KAIMO VIETOVĖSE
STEIGIMAS“ FINANSUOJAMAS PROJEKTAS
PROJEKTAS „UNIVERSALAUS DAUGIAFUNKCIO CENTRO PLATELIUOSE
STEIGIMAS“
Projekto vykdytojas
Projekto numeris
Projekto vertė
ES lėšos
Savivaldybės biudžeto lėšos
Įgyvendinimo trukmė

Plungės rajono savivaldybės administracija
VP3-2.2-ŠMM-04-R-81-001
577 847,19 EUR
489 859,42 EUR
87 987,77 EUR
2010 m. rugsėjo 1 d. – 2015 m. gegužės 19 d.

Projekto tikslas – kurti, diegti ir plėtoti modernią švietimo ir socialinių paslaugų, skirtų
įvairaus amžiaus gyventojams, infrastruktūrą Plungės rajone.
Projekto įgyvendinimo uždavinys - universalaus daugiafunkcio centro įkūrimas Plungės
rajono Platelių miestelyje.
Projekto esmė. Platelių miestelio švietimo paslaugos nebuvo prieinamos visoms vartotojų
grupėms (kai kurios paslaugos teikiamos mažesne apimtimi, kai kuri infrastruktūra neprieinama
neįgaliesiems, dalis infrastruktūros buvo blogos būklės). Platelių miestelyje nebuvo sudaryta sąlygų
visų amžiaus grupių asmenims, turintiems skirtingų švietimo poreikių, dalyvauti švietimo sistemoje.
Neformalusis suaugusiųjų švietimas šioje teritorijoje buvo organizuojamos epizodiškai, kadangi
nebuvo tą veiklą koordinuojančio centro ar asmens, tam skirtų patalpų. Įvairaus amžiaus gyventojų
grupių švietimo paslaugų poreikis nebuvo patenkinamas.
Įgyvendinant šį projektą, Plungės rajono savivaldybės Platelių miestelyje, Platelių lopšeliodarželio pastate (Mokyklos g. 1, Plateliai, Plungės r.), įkurtas Universalus daugiafunkcis centras
(UDC): modernizuotas pastatas, įsigyta visa jo veiklai reikalinga įranga bei baldai.
Visas pavadinimas - Plungės r. Platelių universalus daugiafunkcis centras; trumpasis
pavadinimas - Platelių UDC, įstaigos kodas 191129671.
Plateliuose sukurta moderni, kokybiškas paslaugas teikianti švietimo ir socialinių paslaugų
infrastruktūra, kuria gali naudotis įvairaus amžiaus gyventojų grupės. Platelių UDC paskirtis –
tenkinti Platelių gyvenvietėje gyvenančių vaikų ir suaugusių asmenų švietimo, kultūros, savišvietos
poreikius bei organizuoti socialinės rizikos šeimų vaikų ir paauglių užimtumą po pamokų. Platelių
UDC veiklos sritys - ikimokyklinis ir priešmokyklinis, neformalusis vaikų ir suaugusiųjų švietimas.
Platelių UDC prisideda prie geresnių mokymosi sąlygų sukūrimo ikimokyklinio ir
priešmokyklinio amžiaus vaikams, vaikų ir suaugusiųjų neformaliojo švietimo programų

įgyvendinimo, Platelių seniūnijoje gyvenantiems suaugusiesiems ir vaikams įrengtoje
Daugiafunkcio centro mokymų klasėje sudarytos sąlygos mokytis užsienio kalbų, klausytis sveikos
gyvensenos kursų, lankyti užsiėmimus, renginius, tobulinti ir ugdyti meninės saviraiškos įgūdžius,
mokytis kompiuterinio raštingumo. Skatinant bendruomeniškumą ir savitarpio pagalbą,
organizuojami bendruomenės narių mokymai aktualiomis temomis, kurie leis užtikrinti aukštesnį
darbo jėgos kompetencijų lygį bei paskatins Plateliuose gyvenančių asmenų reintegraciją darbo
rinkoje.
Projekto rezultatai.

Rekonstruotas, apšiltintas pastatas

Suremontuotos vaikų grupės ir įsigyti nauji baldai

Suremontuotos vaikų grupės ir įsigyti nauji baldai
Planuojama, kad per 6 mėnesius po projekto pabaigos iš investicijų į švietimo infrastruktūrą
bus 300 tiesioginės naudos gavėjų.
Informaciją parengė
Vietos ūkio ir turto skyriaus vyriausiasis specialistas
Martynas Latakas

