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Vadovaudamasis Projektų, skirtų socialinei pagalbai asmenims, nukentėjusiems ir
galėjusiems nukentėti nuo prekybos žmonėmis, teikti, atrankos konkurso organizavimo 2020–2021
metais nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m.
lapkričio 11 d. įsakymu Nr. A1-686 „Dėl Projektų, skirtų socialinei pagalbai asmenims,
nukentėjusiems ir galėjusiems nukentėti nuo prekybos žmonėmis, teikti, atrankos konkurso
organizavimo 2020–2021 metais nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Nuostatai) 37 punktu ir
atsižvelgdamas į Projektų, skirtų socialinei pagalbai asmenims, nukentėjusiems ir galėjusiems
nukentėti nuo prekybos žmonėmis, teikti atrankos ir vertinimo komisijos siūlymą (2020 m. vasario
d. protokolas Nr.D5-78):
1. N u s p r e n d ž i u skirti 240 060 (du šimtus keturiasdešimt tūkstančių šešiasdešimt)
eurų finansavimą 2020 metams Nacionalinės

asociacijos prieš prekybą žmonėmis, pateiktam

projektui „Kompleksinės socialinės pagalbos teikimas prekybos žmonėmis aukoms, asmenims,
nukentėjusiems ar galėjusiems nukentėti nuo prekybos žmonėmis ir išnaudojimo, bei prevencijos
inovacijų diegimas tinklinėje organizacijoje“ (priedas 1).
2. P a v e d u Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Tikslinės
pagalbos skyriaus vedėjui užtikrinti tinkamą Nuostatų įgyvendinimą finansuojant projektą.
3. Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų
teisenos įstatymo nustatyta tvarka.
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