ĮGYVENDINTAS
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 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 „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, skirta paramos suma 39 980,00 Eur su PVM.
Projektas pradėtas įgyvendinti 2019 m. balandžio 16 d.
Projektas baigtas įgyvendinti, mokėjimo prašymas ir įgyvendinimo ataskaita pateikta 2019
m. rugsėjo 10 d., išmokėta paramos suma 39 952,00 Eur su PVM.
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.
Projekto rezultatai:
Asociacija „Raudondvario kaimo bendruomenė“ įgyvendino vietos projektą
bendradarbiaudami su partneriais Radviliškio rajono savivaldybės administracija, Šeduvos
technologijų ir verslo mokyklos sporto klubu „Salikalnis“, Šeduvos miesto neįgaliųjų draugija,
Pociūnų kaimo bendruomene ir Pakalniškių kaimo bendruomene. Projekto metu buvo įrengta
krepšinio aikštele 392 kv. m., pastatyti lauko suoliukai ir 4 vnt. lauko treniruoklių, bei organizuotas
projekto rezultatų pristatymo renginys. Iš paramos lėšų sutvarkyta ir atnaujinta Raudondvario kaimo
viešoji erdvė, pastatyti lauko suoliukai, įrengti treniruokliai, atnaujinta krepšinio aikštelė, pritaikyta
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.
Projektas sudarė geresnes, palankesnes sąlygas ir daugiau galimybių gyventojams plėtojant
fizinio aktyvumo veiklas ir propaguojant sveiką gyvenimo būdą. Atnaujinta krepšinio aikštelė ir
įrengti lauko treniruokliai, todėl Raudondvario kaimo bendruomenei atsirado geresnės galimybės
užsiimti sportu (sporto aikštelė (krepšinio), galimybė naudotis lauko treniruokliais. Tai skatina
didesnį jaunimo užimtumą ir įdomesnį laisvalaikio praleidimą. Atsižvelgiant į tai, projekto rezultatai
pagerina Raudondvario kaimo gyventojų gyvenimo kokybę sporto ir laisvalaikio srityse, įrengta
krepšinio aikštelė ir treniruokliai, bei sukuria palankią socialinę aplinką tarp Raudondvario kaimo
gyventojų. Taip pat, gyventojai skatinami labiau įsitraukti į turiningesnę veiklą, propaguoti aktyvų ir
sveiką gyvenimo būdą, kadangi sukurta patraukli ir patogi erdvė Raudondvario kaimo
bendruomenėje.
Kuriant tematinius bendradarbiavimo tinklus - sveikai gyvensenai ir sportui populiarinti,
jaunimo užimtumui gerinti – surengtas projekto įgyvendinimo pabaigos renginys, kuriame dalyvavo
Raudondvario kaimo, Pakalniškių seniūnijos ir Šeduvos seniūnijų gyventojai. Renginio metu
Raudondvario kaimo bendruomenės pirmininkė Loreta Benaitienė pristatė kas buvo atlikta projekto
metu ir kokie uždaviniai pasiekti, įteikė padėkos raštus ir suvenyrus prie projekto rengimo ir
įgyvendinimo prisidėjusiems asmenims. Rengiant ir įgyvendinant projektą įtraukti vietos projekto
partneriai. Renginio metu vietos projekto partnerio Šeduvos technologijų ir verslo mokyklos sporto

klubo „Salikalnis“ treneris pristatė paskaitą apie sveiką gyvenseną ir fizinio aktyvumo naudą
žmogaus organizmui, bei pademonstravo kaip veikia nauji treniruokliai, kokios raumenų grupės
aktyvuojamos ir stiprinamos darant pratimus su skirtingais treniruokliais. Baigiamojo renginio metu
Pociūnų kaimo bendruomenės vaikų dramos būrelis surengė pasirodymą, kurio metu pristatė savo
vaidinimą. Pakalniškių kaimo bendruomenės moterų ansamblis surengė pasirodymą su liaudiškomis
dainomis ir šokiais.
Renginio metu skatintas jaunimo sportinis aktyvumas, jiems surengtos krepšinio varžybos,
kuriose dalyvavo ne tik Raudondvario kaimo, bet ir Pakalniškių seniūnijos ir Šeduvos seniūnijų
jaunimas. Po krepšinio varžybų buvo skelbiami nugalėtojai, įteikti Padėkos raštai ir simboliniai
apdovanojimai. Renginyje dalyvavo 121 asmuo.
Asociacija „Raudondvario kaimo bendruomenė“ prie vietos projekto prisidėjo Radviliškio
rajono savivaldybė biudžeto lėšomis (9 988,01 Eur su PVM).
Vykdytas projekto viešinimas, kuris įgyvendintas paramos viešinimo aiškinamajame stende
adresu: Radviliškio rajono savivaldybė, Pakalniškių seniūnija, Raudondvario k., Jaunimo g. 4.

