ĮGYVENDINTAS
Šeduvos miesto bendruomenės vietos projektas
„Šeduvių vienybė – jėga“ Nr. RADV-LEADER-6B-JKS-4-1
Vietos projekto vykdytojas Šeduvos miesto bendruomenė, kodas 300000462, Laisvės al. 6,
Šeduva, Radviliškio r.
Projektas įgyvendintas 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. LEADER19.2.-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. kovo 6 d. įsakymu Nr. BR1-61.
Vietos projekto vykdymo sutartis 2019 m. kovo 20 d. Nr. RADV-LEADER-6B-JKS-4-1,
skirta paramos suma 36 984,00 Eur su PVM.
Projektas pradėtas įgyvendinti 2019 m. kovo 20 d.
Projektas baigtas įgyvendinti, mokėjimo prašymas ir įgyvendinimo ataskaita pateikta 2020
m. balandžio 29 d., išmokėta paramos suma 36 893,53 Eur su PVM.
Projekto tikslas – Sudaryti patrauklias sąlygas bendruomenės subūrimui, bendrai veiklai,
kuri mažintų socialinę atskirtį ir konfliktą tarp kartų, puoselėtų vietos tradicijas, stiprintų gyventojų
kultūrinę tapatybę ir kūrybingumą, skatintų jaunimą ir vyresnio amžiaus gyventojus dalintis sava
patirtimi, padėti vienas kitam, kurti inovatyvias iniciatyvas.
Projekto rezultatai:
Vietos projektas – „Šeduvių vienybė – jėga“ padidino kaimo gyventojų bendruomeniškumą,
vaikų ir jaunimo, pagyvenusių žmonių sanglaudą, estetinį ir kultūrinį gyvenimą kaimo vietovėje
puoselėjimą, bendravimą ir bendradarbiavimą ne tik tarp skirtingų kartų atstovų bet ir tarp
skirtingiems sektoriams – pilietinei visuomenei, verslui ir vietos valdžiai – atstovaujančių
organizacijų. Įsigijus įrangą, atsirado sąlygos bendriems renginiams, bendruomenės subūrimui,
socialinės atskirties mažinimui, vaikų ir jaunimo patyriminiam ugdymui. Bendruomenės
nuomojamuose patalpose įrengta erdvę sportavimui – įsigyti vidaus treniruokliai. Čia susirinkę
žmonės ne tik sportuoja šiltuoju ir šaltuoju sezonu, bet ir užsiimta sveika gyvensena dalinasi skirtingų
kartų atstovų patirtimi ir žiniomis. Šių užsiėmimų metu mažėja atskirtis tarp įvairaus amžiaus grupių.
Bendruomenės susibūrimams, renginių organizavimui įsigyta palapinių, lauko baldų, projektorius,
ekranas bei garso kolonėlė su akumuliatoriumi. Įsigijus įrangą organizuoti įvairius renginiai,
varžybas, organizuotos viktorinos. Kadangi projekto tikslas – suburti visuomenę bendrai veiklai
apjungiant skirtingų kartų atstovus, daug dėmesio skirta šeimoms, o ypač vaikams. Šiam tikslui
įsigyti pripučiami „Bumper ball“ kamuoliai, dirbtinių putų generatorių su putų koncentratu, batutas ir
dyzelinis generatorius, kad bet kurioje vietoje būtų galima užsiimti sportine – kultūrine veikla.
Įrengus bendruomenės patalpos, kuriose pastatyti vidaus treniruokliai, buvo įrengta idėjų dėžė-siena.
Į idėjų dėžę anonimiškai bendruomenės nariai gali įmesti laiškus su surašytomis problemomis,
siūlymais ir idėjomis. Bendruomenės susirinkimu metu visi gauti pasiūlymai aptariami ir
sprendžiama, kaip galima spręsti problemas ar įgyvendinti įdėjęs. Vietos projekto įgyvendinimo metu
organizuoti 4 renginiai: Šeimų šventė „Legenda atgyja“, Mėlynasis šeimų piknikas, „Kalėdiniai
pasivaikščiojimai“, padėkos vakaras „Ačiū, kad esi“.
Visos šios veiklos skatina bendruomenės narius, nepriklausomai nuo jų socialinės padėties
burtis bendrai veiklai ir keisti aplinką, kurioje gyvena.
Įgyvendinant projektą vykdytos projekte numatytas veiklas (įsigytą įrangą renginių
organizavimui, organizuoti renginiai (4 vnt.), sukurta inovacija idėjų dėžutė, sutvarkytos

bendruomenės patalpos). Projekto veiklose dalyvavo 791 asmuo iš Šeduvos seniūnijas, į projekto
veiklas įtraukti socialiai pažeidžiami grupių atstovai 25 asmenys.
Šeduvos miesto bendruomenė prie vietos projekto prisidėjo Radviliškio rajono savivaldybė
biudžeto lėšomis (9 245,88 Eur su PVM).
Vietos projekto vykdytojas viešino vietos projektą internetiniame puslapyje
https://www.radviliskiovvg.lt/ ir bendruomenės socialinėje paskyroje
https://www.facebook.com/groups/477407025609382/?ref=br_rs, bei įsigytą ilgalaikį turtą
paženklino išorinėmis ženklinimo priemonėmis su visais programos logotipais.

