Asociacijos „Raudondvario kaimo bendruomenė“ vietos projektas
„Sveika šeima – stipri bendruomenė“ Nr. RADV-LEADER-6B-JIS-6-3-2018
Vietos projekto vykdytojas Asociacija „Raudondvario kaimo bendruomenė“, kodas
300971761, Jaunimo g. 4, Raudondvario 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-10 „Bendradarbiavimo tinklų ir savanoriškos veiklos organizavimas“.
Sprendimas skirti parama. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos
direktoriaus 2019 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. BR1-80.
Vietos projekto vykdymo sutartis 2019 m. balandžio 16 d. Nr. RADV-LEADER-6B-JIS6-3-2018
Projektas pradėtas įgyvendinti 2019 m. balandžio 16 d.
Planuojama projekto pabaiga 2019 m. spalio 31 d.
Projekto tikslas – Raudondvario kaimo viešojo gyvenimo atnaujinimas ir patrauklumo
didinimas, sukuriant kokybiškos viešosios infrastruktūros modelį, skirtą bendruomenės laisvalaikio
užimtumui organizuoti, telkti kaimo gyventojus į tematinius bendradarbiavimo tinklus, skatinti
sveiką gyvenseną, kultūrinį aktyvumą ir savanorišką veiklą.
Raudondvario bendruomenė jau seniai svarsto idėją dėl kokybiškos viešosios
infrastruktūros, skirtos bendruomenės laisvalaikio užimtumui skatinti, varžyboms rengti ir tiesiog
pasportuoti ir smagiai leisti laisvalaikį.
Dėl vietos projekto reikalingumo buvo vykdoma Pakalniškių bei Šeduvos seniūnijų
gyventojų apklausa. 2018 m. rugpjūčio 1 d. Visuotiniame Raudondvario kaimo bendruomenės narių
susirinkime vienbalsiai buvo pritarta šiam projektui, iš jų net 22 asmenys iki 29 metų.
Iš paramos lėšų planuojama sutvarkyti ir atnaujinti Raudondvario kaimo viešąją erdvę,
pastatyti lauko suoliukus, įrengti treniruoklius, atnaujinti krepšinio aikštelę, pritaikant ją
Raudondvario kaimo ir aplinkinių seniūnijų gyventojų patogiam, tikslingam, aktyvaus laisvalaikio
praleidimui bei bendradarbiavimo tinklų plėtojimui puoselėjant sportinį aktyvumą ir užimtumą, bei
draugiškos socialinės aplinkos kūrimą.
Kuriant tematinius bendradarbiavimo tinklus – sveikai gyvensenai ir sportui populiarinti, jaunimo
užimtumui gerinti – planuojame surengti vietos projekto pabaigos bei rezultatų pristatymo renginį.
Renginyje dalyvautų Šeduvos bei Pakalniškių seniūnijų gyventojai. Renginio metu vietos projekto
partnerio Šeduvos technologijų ir verslo mokyklos sporto klubas „Salikalnis“ treneris pristatys
paskaitą apie sveiką gyvenseną ir fizinio aktyvumo naudą žmogaus organizmui, bei pademonstruos
kaip veikia nauji treniruokliai, kokios raumenų grupės aktyvuojamos ir stiprinamos atliekant
pratimus su treniruokliais. Siekiant sėkmingo bendradarbiavimo su Šeduvos miesto neįgaliųjų
draugija treneris taip pat pristatys lauko treniruoklį skirtą neįgaliems, jo veikimo principus ir naudą.
Baigiamojo renginio metu Pociūnų kaimo bendruomenės vaikų dramos būrelis surengs pasirodymą,
kurio metu pristatys savo vaidinimą, o Pakalniškių kaimo bendruomenės moterų ansamblis surengs
pasirodymą su liaudiškomis dainomis ir šokiais.
Projekto įgyvendinimo metu ir po jo bus siekiama, kad sutvarkyta viešoji erdvė, būtų
savanoriškai prižiūrima, tvarkoma, taip stiprinant savanoriškos veiklos organizavimą ir bendrą veiklų
vykdymą.
Paramos intensyvumas 80 proc., prašoma paramos suma 39 980,00 Eur su PVM. Projekto
partneris Radviliškio rajono savivaldybės administracija prie projekto prisidės 20 proc. biudžeto
lėšomis (t. y. iki 9 994,98 Eur su PVM).
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Eil.
Rodiklio pavadinimas
Nr.
1.
Projekto naudos gavėjų skaičius (vnt.)
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Projekto viešinimas bus atliekamas pareiškėjo lėšomis. Įsigyti treniruokliai ir krepšinio
stovai bus paženklinti programos viešinimo lipdukais, bei parašytas ir paskelbtas straipsnis VVG
„Radviliškio lyderis“ internetinėje svetainėje.

