Priedas Nr.
NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI PROGRAMŲ, FINANSUOJAMŲ KRETINGOS RAJONO
SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS, FINANSAVIMO KONKURSAS 2022 M.
Eil.
Nr./re
gistra
cijos
Nr.
1.
R1177

Programos
teikėjas

Programos
pavadinimas

Ką pasieks programos
dalyviai

Informacija
apie tikslinę
grupę

Programos
trukmė

Pasiekimų
vertinimas ir
įforminimas

Informacija apie
partnerį

Kretingos
rajono
savivaldybės
M. Valančiaus
viešoji
biblioteka

„Versli Kretinga
2022“

200 suaugusių
asmenų, kurie
domisi
verslumu, turi
nuosavą verslą
arba planuoja
pradėti ir siekia
žinių
sėkmingai
verslo plėtrai.

2022
gegužė –
lapkričio
mėn. 6 vnt.,
18
akademinių
valandų

Dalyvių
vertinimas
vykdomas
žodžiu ir
apklausos
būdu

Nėra

4000,00
3800,00 – Atlygis
specialistams už paskaitų
ir praktinių užsiėmimų
parengimą ir pristatymą;
200,00 – kitos išlaidos

Tęstinė

2.
R1179

Asociacija
Kretingos
trečiojo
amžiaus
universitetas

Vis dar norim
sužinoti

Gerins gyventojų verslumo
įgūdžius, įgytos žinios
padės suvokti verslo
plėtros galimybes,
sustiprins gebėjimus
efektyviai suplanuoti ir
įgyvendinti verslo planą.
Dalyviai gebės išsirinkti
tinkamą verslo formą ir
supras taikomų mokesčių
tendensijas, gebės paruošti
verslo planą, analizuoti
rinkos duomenis ir
vartotojų poreikius.
Mokymų programa iš
aktyvios darbinės veiklos
pasitraukusiems asmenims
suteiks žinių ir gebėjimų,
kurie
reikalingi
savirealizacijos
ir
saviugdos
procese;
paskatins
pasitelkti
kūrybiškumą
kaip
problemų sprendimo būdą
kasdieninėje
veikloje,
susidūrus su iššūkiais.
Įgytos mokymų dalyvių
kompleksinės
kompetencijos didins
mokymų dalyvių
pasitikėjimą savimi, gerins
jų psichologinę būklę,
įprasmins senjorų
kasdieninę veiklą.
120
dalyviai
išmoks
naudotis
suaugusiųjų

231 senjorai,
asociacija
Kretingos
trečiojo
amžiaus
universiteto
klausytojai

166
akademinės
valandos

Mokymai
tęstiniai ir
2022 metų
gegužės
mėnesį bus
išduodami
asociacijos
pažymėjimai.

Kretingos
rajono švietimo
centras
Kretingos
rajono kultūros
centras
VšĮ Klaipėdos
valstybinė
kolegija

4000,00
3800,0 mokymus
vesiančių lektorių
paslaugų įsigijimui;
200, 00 - kanceliarinių
prekių įsigijimui

Tęstinė

Įteikiama
pažyma

Nėra

2725,00

3.

Jokūbavo A.
Stulginskio

Padėk sau būti
sveikam

55 dalyviai

24 dienos,
68

Prašoma suma Eur)

Pastabos:

Kiti finansavimo šaltiniai:
1200,00

Tęstinė

2
R1180

mokykladaugiafunkcis
centras

4.
R1178

Kretingos
rajono
Darbėnų
gimnazijos
Grūšlaukės
skyrius

5.
R1181

Baublių
mokykladaugiafunkcis
centras

kontaktinės
val.

mokymosi
informacine
sistema (smis), pagilins bei
įtvirtins žinis apie sveiką
mitybą, fizinio aktyvumo ir
emocinės
sveikatos
reikšmę,
ugdysis
atsakomybę
už
savo
sveikatą.

„Žemaitijos
etninio
paveldo ir
kulinarijos
išsaugojimas“

Programoje dalyvaujantys
asmenys išmoks kepti
šakočius, mokysis vaistinių
augalų ruošimo, tekstilės
dekoravimo bei molio
puošybos
amatų.
Įgis
bendrųjų
kompetencijų.,
atpažins ir įsivardins savo
gabumus ir talentus bei juos
realizuos.

30 dalyvių

2022 m.
gegužės rugsėjo
mėn. Iš viso
30 val.

Kurso dalyvio
pažymos

Grūšlaukės
kaimo
bendruomenė

Mokymosi
spalvos:
mokomės iš
tautinio paveldo
2022 metais

Programos dalyviai gilins
žinias apie tautinį paveldą
ir
tradicijas,
puoselės
žemaičių tarmę, skatins
suaugusių žmonių turiningą
užimtumą.

Po 20 dalyvių
6 veiklose

2022 m.
balandžio –
spalio mėn.
44 val.

Nėra

Kretingos
rajono Baublių
kaimo
bendruomenės
centras

1665,00- programą
vykdančio personalo
darbo užmokestis;
860,00 – transporto
paslaugos
120, 00 - kanceliarinių
prekių įsigijimui;
40 - kitos išlaidos
Kiti finansavimo šaltiniai:
200,00
2422,00
150 - kanceliarinių prekių
įsigijimui;
1672 - edukaciniai
užsiėmimai;
6oo,00 – transporto
išlaidos;
240- Kitos išlaidos

2870,00 (prašoma suma)
1800,00- programą
vykdančio personalo
darbo užmokestis;
1070,00 - kitos išlaidos
(autobuso nuoma);
Kiti finansavimo šaltiniai:
580,00

Tęstinė

Tęstinė

Iš viso prašoma suma 16 017,00 Eur

