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LIETUVOS RESPUBLIKOS
SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS
POTVARKIS
DĖL SPECIALIZUOTOS PAGALBOS CENTRŲ PROJEKTO FINANSAVIMO
2022 METAIS
2022 m. vasario

Nr.

Vilnius
Vadovaudamasi Specializuotos pagalbos centrų projekto atrankos konkurso organizavimo
2022 metais nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021
m. lapkričio 3 d. įsakymu Nr. A1-783 „Dėl Specializuotos pagalbos centrų projekto atrankos
konkurso organizavimo 2022 metais nuostatų patvirtinimo“, (toliau – Nuostatai) 57, 58 punktais ir
atsižvelgdama į Specializuotos pagalbos centrų projekto atrankos komisijos siūlymus ir motyvus
(2022 m. sausio 28 d. protokolas Nr. D5-12 (20.3Mr), 2022 m. vasario 10 d. protokolas Nr. D5-15
(20.3Mr):
1. N u s p r e n d ž i u :
1.1. skirti finansavimą 2022 metams šiam projektui:
Eil. Pareiškėjo
Projekto
Pareiškėjo Surinktų Prašoma Skiriama
Nr. pavadinim
pavadinimas
juridinio
balų
suma,
suma,
as
asmens
vidurkis
Eur
Eur
kodas
1. Kretingos
„Specializuota
164301622
72,5
1 590 000 1 588 257
moterų
kompleksinė
informacijo pagalba smurtą
s ir
artimoje aplinkoje
mokymo
patyrusiems ir
centras
patiriantiems
asmenims“

Eil.
Nr.

1.

1.2. neskirti finansavimo 2022 metams šiam projektui:
Pareiškėjo
Projekto
Pareiškėjo Surinktų
pavadinim
pavadinimas
juridinio
balų
as
asmens
vidurkis
kodas
Asociacija
„Specializuotos
305952238
66,0
Moters
kompleksinės
teisės pagalbos teikimas
visuotinės
smurtą artimoje
žmogaus
aplinkoje
teisės
patyrusiems

Prašoma
suma,
Eur

Skiriama
suma,
Eur

1 589 995

-

2
asmenims
remiantis
žmogaus teisių
perspektyva ir
pilietiniu kliento
įgalinimu“
2 . P a v e d u Socialinių paslaugų priežiūros departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos užtikrinti tinkamą Nuostatų reikalavimų, susijusių su projekto finansavimu,
įgyvendinimą.
3. Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo nustatyta tvarka.
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Ana Selčinskienė
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