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Vietos projekto vykdytojas Asociacija „Karčemų bendruomenė „Kaimynai“, kodas 

300861770, Ežero g. 6, Karčemų k., 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-3 „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“. 

Sprendimas skirti parama. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos  

direktoriaus pavaduotojo 2019 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. BR1-417. 

Vietos projekto vykdymo sutartis Paramos sutartis nesudaroma, paraiška laikoma 

Sutartimi. 

Projektas pradėtas įgyvendinti 2019 m. gruodžio 10 d. 

Planuojama projekto pabaiga 2020 m. gruodžio 10 d. 

Projekto tikslas – skatinti vietos gyventojus aktyviau įsitraukti į bendruomeninę veiklą, 

ugdyti bendruomenės žmonių kompetencijas, kurios yra reikalingos vietos projektų 

įgyvendinimui ir tęstinumui. 

             Šiuo projektu siekiama įgyti  teorinių bei praktinių žinių, išgryninti idėją, kuri tiktų 

bendruomeniniam verslui. Mokymų dalyviams norime suteikti galimybę pagerinti tarpusavio 

bendrystę,  bei ugdyti gebėjimą, valdyti bendruomeninį verslą, suteikti teorinių - praktinių žinių savęs 

pažinimui ir motyvacijai. Projekto metu  planuojama 3 praktiniai informaciniai seminarai, maisto 

ruošimo temomis, bei 5 atskiri mokymai, skirtingomis temomis, kaip antai: verslumo skatinimui, 

bendradarbiavimo skatinimui, bei sveikai gyvensenai.        

 Į mokymų dalyvių tikslinę grupę, planuojame kviesti įvairaus amžiaus – Pavartyčių, 

Linkaičių, bei Karčemų bendruomenių narius. 

Projekto tikslui pasiekti keliami šie uždaviniai: 

1. Sustiprinti motyvaciją bei integraciją į visuomenę. 

2. Suteikti gebėjimus labiau pažinti save. 

3. Gebėti pažinti savo stipriąsias ir silpnąsias puses. 

4. Gebėti pristatyti save viešumoje. 

Projekto metu numatomos veiklos: mokymai ir praktiniai-informaciniai seminarai. 

Veikla Nr. 1. Mokymai (planuojama suorganizuoti 5 mokymus keturiomis skirtingomis 

temomis: sveikos gyvensenos, inovacijų skatinimo, verslumo, bendradarbiavimo). 

1 tema: Motyvacija ir savęs pažinimas Dalyvių sk.: 20 asm., trukmė: 8 val. 

Užsiėmimo uždaviniai:  

• Sustiprinti motyvaciją bei integraciją į visuomenę. 

• Suteikti gebėjimus labiau pažinti save. 

• Gebėti pažinti savo stipriąsias ir silpnąsias puses. 

• Gebėti pristatyti save viešumoje. 

2 tema: Streso ir konfliktų valdymas bendruomeniniame versle. Dalyvių sk.: 20 asm., 

trukmė: 8 val. 

Užsiėmimo uždaviniai: 

• Paaiškinti dalyviams streso veikimo mechanizmą. 



• Užduočių ir testų pagalba, padėti dalyviams nusistatyti jiems būdingiausią konflikto 

sprendimo strategiją, jos privalumus ir trūkumus. 

• Supažindinti dalyvius su konfliktų valdymo schema ir simuliacinių užduočių pagalba, 

lavinti praktinius konfliktų sprendimo gebėjimus. 

• Praktiškai dalyvius supažindinti su streso valdymo technikomis. 

3 tema: Bendradarbiavimo galimybės maisto pramonės srityje.  Dalyvių sk.: 20 asm., 

trukmė: 8 val. 

Užsiėmimo uždaviniai: 

• Praktinių pavyzdžių ar užduočių pagalba padėti dalyviams suprasti maisto svarbą. 

• Pristatyti maisto pramonėje dirbančių įmonių tendencijas. 

• Supažindinti su maisto pateikimo būdais ir galimybėmis. 

• Išanalizuoti maisto pasiūlą ir paklausą mūsų rajone. 

• Padėti dalyviams suprati bendradarbiavimo svarbą. 

4 tema: Socialinis bendravimas bendruomeniniame versle. Dalyvių sk.: 20 asm., 

trukmė: 8 val. 

Užsiėmimo uždaviniai: 

• Praktinių užduočių pagalba ugdyti gebėjimus prisitaikyti prie socialinės aplinkos. 

• Praktinių pavyzdžių ar užduočių pagalba padėti dalyviams suprasti savo socialinį 

vaidmenį. 

• Pristatyti socialinio darbo struktūrą 

• Išmokyti dalyvius įsiklausyti ir bendrauti tarpusavyje. 

• Supažindinti dalyvius su individualaus plano kūrimu. 

5 tema: Kaip paruošti sveiką maistą? Dalyvių sk.: 20 asm., trukmė: 8 val. 

Užsiėmimo uždaviniai: 

• Mokymų dalyvius susipažindinti su sveikos mitybos principais. 

• Išmokyti tarpusavyje derinti maisto produktus. 

• Įgauti teorinių žinių apie sveiko maisto gamybą. 

Veikla Nr. 2. Praktiniai informaciniai seminarai (planuojama suorganizuoti 3 

praktinius-informacinius seminarus). 

Užsiėmimų uždaviniai: 

• Praktinių užduočių pagalba, ugdyti estetikos suvokimą maisto gamybos metu. 

• Praktinių pavyzdžių ar užduočių pagalba, padėti dalyviams išmokti naujų maisto 

gamybos technologijų. 

• Mokyti naudotis maisto gamybos įranga. 

• Padėti dalyviams išmokti gaminti greitą ir kokybišką maistą. 

• Mokyti dalyvius tinkamai apdoroti maisto produktus. 

Praktinių-informacinių seminarų temos: 

1. Patiekalų pobūviams gaminimas ir patiekimas (8 val., dalyvių sk.: 20 asm.) 

2. Saldūs patiekalai (8 val., dalyvių sk.: 20 asm.) 

3. Vieno kąsnio užkandžiai (8 val., dalyvių sk.: 20 asm.) 

Mokymų procese dalyvaus 100 potencialių vietos projektų pareiškėjų bei vykdytojų iš 

dviejų seniūnijų (Šeduvos ir Radviliškio): Karčemų, Pavartyčių bei Linkaičių bendruomenių 

vietos gyventojai.   

Mokymo temos siejasi su VPS prioriteto Nr. 1 priemonėmis LEADER -19.2-SAVA-5 ir 

LEADER-19.2-SAVA-8, bei prioriteto Nr. 2 priemonėmis LEADER-19.2-SAVA-9 ir LEADER-

19.2-SAVA-10. 

Vietos projekto įgyvendinimui iš paramos lėšų būtina įsigyti: lektoriaus paslaugas, patalpų 

nuoma, maitinimo paslaugas.  



Vietos projekto pareiškėjas įsipareigoja – organizuodamas mokymo paslaugų teikėjo 

pirkimą, pirkimo sąlygose nustatyti ne mažesnius reikalavimus, negu nustatytos VP 

administravimo taisyklėse. 

Paramos intensyvumas 100 proc., prašoma paramos suma 12 777,00 Eur su PVM.  

Pasiekimų rodikliai:  

  

Eil. 

Nr. 

Rodiklio pavadinimas Pasiekimo reikšmė 

1. Bendras mokymų skaičius (vnt.) ir dalyvių skaičius (vnt.) 5 mokymai / 100 dalyvių 

1.1. mokymų, susijusių su verslumo skatinimu, skaičius (vnt.) 

ir dalyvių skaičius (vnt.) 

3 mokymai / 60 dalyvių 

1.2. mokymų, susijusių su bendradarbiavimo skatinimu, 

skaičius (vnt.) ir dalyvių skaičius (vnt.) 

1 mokymai / 20 dalyvių 

1.3. mokymų, susijusių su sveika gyvensena, skaičius (vnt.) ir 

dalyvių skaičius (vnt.) 

1 mokymai / 20 dalyvių 

2. Praktinių – informacinių seminarų skaičius (vnt.) ir 

planuojamas dalyvių skaičius (vnt.). 

3 seminarai / 60 dalyvių 

 

Projekto viešinimas numatytas pranešimais, bei nuotraukomis, bendruomenių 

socialiniuose tinkluose ir informatyviais plakatais – skelbimų lentose.  

 


