Baisogalos bendruomenės vietos projektas
„Vandenlenčių pramogų parko įrengimas Baisogalos II-ąjame tvenkinyje“
Nr. RADV-LEADER-6B-JIS-6-1-2018
Vietos projekto vykdytojas Baisogalos bendruomenė, kodas 171767296, Mokyklos g. 4,
Baisogalos mstl., Radviliškio r.
Projektas įgyvendinamas pagal vietos veiklos grupės „Radviliškio lyderis“ vietos plėtros
strategijos „VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategiją 2016 – 2023 m.“ II
prioriteto „Bendruomenės telkimas ir jaunimo įgalinimas mažinti socialinę atskirtį“ priemonę Nr.
LEADER-19.2.-SAVA-10 „Jaunimo įtraukimas į vietos bendruomenės organizavimą ir socialinės
atskirties mažinimą“.
Sprendimas skirti parama. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos
direktoriaus 2019 m. gegužės 23 d. įsakymu Nr. BR1-141.
Vietos projekto vykdymo sutartis 2019 m. birželio 7 d. Nr. RADV-LEADER-6B-JIS-6-12018
Projektas pradėtas įgyvendinti 2019 m. liepos 1 d.
Planuojama projekto pabaiga 2019 m. lapkričio 29 d.
Projekto tikslas – Įrengiant vandenlenčių pramogų parką, organizuoti vaikų ir jaunimo
patyriminį ugdymą, tiesiogiai susijusį su bendruomenės organizavimu ir socialinės atskirties
mažinimu.
Projektu siekiama įrengti naują vandenlenčių parką Baisogalos miestelio II-ame tvenkinyje.
Bus įsigyjama visa reikiama įranga vandenlenčių parko pramogų organizavimui.
Planuojamas įrengti vandenlenčių parkas Baisogalos miestelyje taps inovacija, nes tai bus
vienintelis toks parkas visame Radviliškio rajone. Šis parkas suteiks galimybę seniūnijos ir rajono
jaunimui užsiimti įdomia, aktyvia, įtraukiančia veikla, kuri yra naudinga ne tik fiziniam vaikų ir
jaunimo lavinimui, bet ir užimtumo bei susidomėjimo sportu skatinimui.
Į projekto veiklas planuojama įtraukti 2 pažeidžiamų grupių atstovus iš daugiavaikių šeimų
ir soc. rizikos šeimų. Nemažiau kaip po 5 asmenis iš kiekvienos grupės. Jie bus apmokomi ir bus
atsakingi už vandenlenčių parko priežiūrą ir valdymą. Tai mokys jaunimą savarankiškumo ir
atsakomybės. Garantuos savarankiško darbo patirtį ir tobulėjimą. Tokiu būdu jaunimas įsitrauks į
bendruomenės veiklą, t. y. bus skatinamas bendradarbiavimas tarp skirtingų kartų atstovų. Taip pat
vandenlenčių parko veiklos organizavimas ir valdymas paskatins pačius jaunuolius bendradarbiauti
tarpusavyje, o patį ugdymo procesą pavers išskirtiniu bendruomenės įvykiu, telkiančiu bendruomenę
ir atskleidžiančių novatoriškas jos atsinaujinimo galimybes.
Įgyvendinamas projektas leis geriau perduoti vietos jaunimui bendruomenėje egzistuojantį
socialinį kapitalą (jos narių ryšius ir gyvenimišką patirtį), o bendruomenei perimti jaunimo siūlomas
idėjas, bendrą veiklą siejant su darbo kultūros ugdymu ir socialinių inovacijų įgyvendinimu, skirtų
socialinei atskirčiai mažinti.
Projektas atitiks pagrindinį VPS priemonės tikslą - organizuoti vaikų ir jaunimo patyriminį
ugdymą, tiesiogiai susijusį su bendruomenės organizavimu ir socialinės atskirties mažinimu.
Vietos projekte numatytas skirtingų sektorių – pilietinės visuomenės, verslo ir vietos
valdžios – bendradarbiavimas: vietos projekto pareiškėjas – Baisogalos bendruomenė; Radviliškio
rajono savivaldybė prie projekto prisideda finansiniu įnašu; ŽŪB „Vainiūnų agroservisas“ suteikia
patalpas vandenlenčių pramogų parko įrangos saugojimui.
Vandenlenčių parko įrengimas turės ir kitų privalumų:
• Tvenkinys bus „įdarbinamas“.
• Skatins jaunimą sportuoti, aktyviai leisti vasarą (galimybė su lynu įrengti ir žiemos
sportą).
• Vaikų, jaunimo, vietinių gyventojų užimtumas.

• Galimybė sportuoti ir neįgaliems.
• Garsinamas Baisogalos vardas (rengiamos regatos, turnyrai, festivaliai ir kt.).
• Šiuolaikiškesnė infrastruktūra.
Iš paramos lėšų planuojama įsigyti vandenlenčių parko įrenginių komplektą: traukos lynų
sistemą, sportinį inventorių (lentos, šalmai, liemenės, hidrokostiumai), vandens slydimo figūras
(tramplynai).
Šis parkas suteiks galimybę seniūnijos ir rajono jaunimui užsiimti įdomia, aktyvia,
įtraukiančia veikla, kuri yra naudinga ne tik fiziniam vaikų ir jaunimo lavinimui, bet ir užimtumo
bei susidomėjimo sportu skatinimui.
Paramos intensyvumas 80 proc., prašoma paramos suma 36 995,00 Eur su PVM. Projekto
partneris Radviliškio rajono savivaldybės administracija prie projekto prisidės 20 proc. biudžeto
lėšomis (t. y. iki 9 248,76 Eur su PVM).
Pasiekimų rodikliai:
Eil.
Rodiklio pavadinimas
Pasiekimo reikšmė
Nr.
1.
Projekto naudos gavėjų skaičius (vnt.)
100
2.
Į projekto veiklas įtrauktų socialiai pažeidžiamų grupių
10
atstovų skaičius (vnt.)
3.
Projektas įgyvendinamas su partneriais (vnt.)
1
4.
Nuosavų arba savivaldybės lėšų įnašas projekte (proc.)
20
Vietos projekto vykdytojas įsipareigoja viešinti vietos projektą – įsigyta įranga bus
paženklinta programos viešinimo lipdukais, straipsnis spaudoje bei bendruomenės facebook
paskyroje.

