ĮGYVENDINTAS
Pakiršinio kaimo bendruomenės vietos projektas
„Socialinę atskirtį patiriančių asmenų socialinės įtraukties didinimas į Pakiršinio
ir aplinkinių kaimų visuomeninę veiklą per socialinės inovacijos veiklas ir
patyriminį ugdymą“ Nr. RADV-LEADER-6B-JKS-4-2
Vietos projekto vykdytojas Pakiršinio kaimo bendruomenė, kodas 171667171, Parko g. 8,
Pakiršinio k., 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.
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
atrankos komiteto 2019 m. vasario 8 d. posėdžio sprendimu.
Vietos projekto vykdymo sutartis 2019 m. kovo 14 d. Nr. RADV-LEADER-6B-JKS-4-2,
skirta paramos suma 36 700,00 Eur su PVM.
Projektas pradėtas įgyvendinti 2019 m. kovo 14 d.
Projektas baigtas įgyvendinti, mokėjimo prašymas ir įgyvendinimo ataskaita pateikta 2019
m. lapkričio 28 d., išmokėta paramos suma 36 296,91 Eur su PVM (2020-02-18).
Projekto tikslas – Gerinti socialinius įgūdžius per socialinės inovacijos ir patyrimes veiklas
ir kartų bendradarbiavimą, ko pasekoje, būtų didinama socialiai atskirtų asmenų socialinė įtrauktis į
vietos bendruomenę.
Pakiršinio kaimo bendruomenė kartu su partneriais – Radviliškio rajono savivaldybės
administracija, Radviliškio rajono savivaldybės etninės kultūros ir amatų centru bei UAB
„Baisogalos bioenergija“ vietos projektą įgyvendino 2019 m. Pakiršinio dvaro teritorijoje, Pakiršinio
k., Baisogalos seniūnija, Radviliškio r. Vietos projekto įgyvendinimo metu projekto veiklos skirtos
buvo vaikams, jaunimui ir vyresnio amžiaus asmenims, kurie patiria socialinę atskirtį, dėl skirtingos
asmeninės padėties.
Suorganizuotas informacinis renginys socialinę atskirtį jaučiantiems vaikams, jaunimui, bei
senjorams, kuriame buvo pateikta informacija apie vykdomą vietos projektą, kartu vyko ir
bendradarbiavimą skatinančios užimtumo ir laisvalaikio veiklos. Renginyje, kurio trukmė 4 valandos,
dalyvaus 99 asmenys iš Pakiršinio ir aplinkinių vietovių. Renginio vieta – Pakiršinio dvaro teritorija.
Vietos projekto įgyvendinimo metu vykdyta ir socialinė inovacija – „Ugdymas per
kulinarinio paveldo maisto gamybą“. Socialinių idėjų plėtojimas, veikiančių novatoriškų metodų ir
naujų įgyvendinimas, padėjo spręsti socialines problemas ir patenkinti socialinius poreikius bei
mažinti bendruomenines problemas ir kurti naujus socialinius ryšius, skatino bendradarbiavimą.
Vyresnio amžiaus asmenys kartu su projekto vykdytojais mokė vaikus ir jaunimą kaip ruošti maistą,
kasdienių ruošos darbų, bei pamaitino socialiai remtinus vietos gyventojus. „Ugdymas per kulinarinio
paveldo maisto gamybą“ padėjo projekto dalyviams keistis, įgyti žinių bei patirties dalijimosi naudą.
Šioje veikloje dalyvavo 75 projekto dalyviai iš tikslinių grupių ir 20 asmenų, patiriančių socialinę
atskirtį įtraukti į maisto pasidalijimo akciją. Ši veikla vyko 5 mėn. 10 užsiėmimų po 3 val. Pakiršinio
dvaro teritorijoje.

Kaimo vaikų ir jaunimo nerformalaus ugdymo gerinimas, suteikiant darbinių ir gyvenimo
patirties vykdytas per patyriminio ugdymo programą „Ugdymas per kalvystės amatus“. Šioje veikloje
bendruomenė kartu su Radviliškio rajono savivaldybės etninės kultūros ir amatų centru vykdė
patyriminio ugdymo programą, kurią sudarė 12 užsiėmimų po 2 valandas, dalyvavo 20 asmenų iš
socialinės rizikos ir daugiavaikių šeimų paaugliai iki 18 m., taip pat niekur nesimokantys ir
nedirbantys jaunuoliai iki 29 m. užsiėmimai vyks Pakiršinio dvaro teritorijoje ir amatų centro
patalpose. Dalyviai buvo mokomi kalvystės pagrindų ir technologijos, medžiagų pažinimo, techninės
braižybos, įgijo ir įtvirtino nesudėtingų dirbinių gaminimo gebėjimus, specializavosi meninėje
kalvystėje, kurioje išmoko iškalti monetas iš juodo ar spalvoto metalo, pagamino smulkius dirbinius
bei kitas kalviškas interjero detales. Projekto veiklos įgyvendinimu buvo siekiama padidinti
socialinės atskirties asmenų integraciją į bendruomeninę veiklą ir pagerinti vietos gyventojų socialinę
padėtį, darbinių įgūdžių ir patirties įgijimą, kurią ateityje galės panaudoti savarankiškame gyvenime.
Vietos projekto baigiamajame socialiniame renginyje aptarti vietos projekto tikslai,
uždaviniai bei pasiekti rezultatai, taip pat socialinės atskirties gerinimas socialinės rizikos vaikų,
jaunuolių, senjorų savijautą jų socialinėje aplinkoje, bendradarbiavimo galimybės ne tik tarp
skirtingų kartų atstovų bet ir tarp skirtingų sektorių (pilietinė visuomenė, verslo, vietos valdžios).
Vietos projekto socialinės inovacijos „Ugdymas per kulinarinį paveldo maisto gamybą“ veiklos
dalyviai kartu su paslaugų teikėjais ir projekto vykdytojais, gamino kulinarinio paveldo maistą,
kuriuo buvo vaišinami vietos gyventojai; patyriminio ugdymo programos „Ugdymas per kalvystės
amatus“ vietos projekto veiklos dalyviai kartu su amatų centro savanoriu demonstravo įgytus
kalvystės įgūdžius, pagamintus dirbinius, prisiminimui apie vietos projektą; mažieji renginio svečiai
neliko be užimtumo. Renginyje dalyvavo 82 asmenys iš Pakiršinio ir aplinkinių kaimų.
Pakiršinio kaimo bendruomenei prie vietos projekto prisidėjo Radviliškio rajono
savivaldybė biudžeto lėšomis (9 074,23 Eur su PVM).
Projekto metu buvo vykdomas projekto viešinimas, kuris įgyvendintas paramos viešinimo
plakate A3 formato adresu: Jaunimo g. 4, Raudondvario k., Pakalniškių sen., Radviliškio r.
Vietos projekto taip pat viešintas ir interneto tinklapiuose www.radviliskis.lt,
www.pakirsiniodvaras.lt, bei vietinėje spaudoje. Vietos projekto partneris UAB „Baisogalos
bioenergija“ sukūrė video reportažą apie projekto veiklas ir dalyvius, kuris viešinamas internetinėje
erdvėje.

