ĮGYVENDINTAS
Asociacijos „Šniūraičių bendruomenė“ vietos projektas
„Sportuojanti bendruomenė – sveika visuomenė“
Nr. RADV-LEADER-6B-JIS-8-1-2019
Vietos projekto vykdytojas Asociacija „Šniūraičių bendruomenė“, kodas 300665608,
Šniūraičių g. 20, Šniūraičių 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-9 „Bendradarbiavimo tinklų ir savanoriškos veiklos organizavimas“.
Sprendimas skirti parama. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos
direktoriaus 2019 m. birželio 21 d. įsakymu Nr. BR1-179.
Vietos projekto vykdymo sutartis 2019 m. liepos 3 d. Nr. RADV-LEADER-6B-JIS-8-12019, skirta paramos suma 38 298,00 Eur su PVM
Projektas pradėtas įgyvendinti 2019 m. birželio 30 d.
Projektas baigtas įgyvendinti, mokėjimo prašymas ir įgyvendinimo ataskaita pateikta 2019
m. spalio 7 d., išmokėta paramos suma 38 297,80 Eur su PVM.
Projekto tikslas – Šniūraičių kaimo viešojo gyvenimo atnaujinimas ir patrauklumo
didinimas, kuriant bendradarbiavimo tinklus su kitomis bendruomeninėmis organizacijomis, siekiant
populiarinti sveiką gyvenseną ir sporto bei kultūrines veiklas.
Projekto rezultatai:
Asociacija „Šniūraičių bendruomenė“ kartus su partneriais Radviliškio rajono savivaldybės
administracija, Aukštelkų kaimo bendruomene „Aukštoji alka“, Asociacija „Mankiškių
bendruomenė“ ir Daugėlaičių kaimo bendruomene, siekdama kurti tematinius bendradarbiavimo
tinklus sveikai gyvensenai ir sportui populiarinti, jaunimo užimtumui gerinti bei kitoms vietos
bendruomeninio gyvenimo formoms atnaujinti, atnaujino Šniūraičių kaime esančią viešąją erdvę,
įrengė naują krepšinio aikštelę 392 kv. m., suoliukus, įsigijo pripučiamus Bumperr ball kamuolius,
apdovanojimus renginio dalyviams, išsinuomojo atrakcionus renginio dalyviams, organizavo
baigiamąjį renginį su dalyvių maitinimu, bei surengė keletą edukacinių renginių, skirtų sveikos
gyvensenos populiarinimui. Projekto metu įrengta krepšinio aikštelė ir nupirkti Bumperr ball
kamuoliai buvo naudojami renginiuose ir bus naudojama sistemingai, kasmet organizuojamuose
renginiuose projekto kontrolės laikotarpiu.
Bendradarbiaujant su partneriais suorganizavo gydomųjų mankštų ciklus Šniūraičiuose ir
Mankiškiuose (2 ciklai po 10 užsiėmimų), Šniūraičiuose ir Aukštelkuose pakvietė lektorę ir
supažindino kaimo žmones su šiaurietiško ėjimo nauda sveikatai, praktiškai pademonstruoti ėjimo
techniką, taip pat jaunimo užimtumo skatinimui surengė kelis parodomuosius karate užsiėmimus
Šniūraičiuose ir Daugėlaičiuose, bei organizavo jaunimo krepšinio varžybas, burbulinio futbolo
varžybas bei kitas pramogas „Šniūraičių vasaros sporto šventėje“. Renginio metu buvo skatinamas
gyventojų aktyvumas, organizuojant krepšinio varžybas, bei žaidžiant burbulinį futbolą, aktyviai
leidžiant laiką ant išnuomotų atrakcionų. Po aktyvios veiklos buvo skatinamas bendruomeniškumas
kartu vaišinantis pietumis.
Projektas sudarė sąlygas telkti kaimo gyventojus ir juos atstovaujančias NVO į tematinius
bendradarbiavimo tinklus, skatinti savanorišką veiklą ir ją nukreipti socialinės integracijos linkme.
Daugiau galimybių gyventojams plėtojant fizinio aktyvumo veiklas ir propaguojant sveiką gyvenimo

būdą. Atnaujinta krepšinio aikštelė, nupirkti Bumper ball kamuoliai, todėl Šniūraičių kaimo
bendruomenei atsirado geresnės galimybės užsiimti aktyvia veikla. Tai skatina didesnį jaunimo
užimtumą ir įdomesnį laisvalaikio praleidimą. Atsižvelgiant į tai, projekto rezultatai pagerino
Šniūraičių kaimo gyventojų gyvenimo kokybę sporto ir laisvalaikio srityse, bei sukurė palankią
socialinę aplinką tarp Šniūraičių kaimo gyventojų. Taip pat, gyventojai skatinami labiau įsitraukti į
turiningesnę veiklą, propaguoti aktyvų ir sveiką gyvenimo būdą, kadangi sukurta patraukli ir patogi
erdvė Šniūraičių bendruomenėje.
Įgyvendinant projektą vykdytos 4 projekte numatytas veiklas (aikštelės įrengimas,
gydomųjų mankštų ciklas, šiaurietiško ėjimo seminarai, baigiamasis renginys). Projekto veiklose
dalyvavo 121 asmuo iš Radviliškio ir Aukštelkų seniūnijų, gyventojų gaunančių naudą dėl pagerintos
infrastruktūros 1714, baigiamajame renginyje dalyvavo 176 dalyviai.
Asociacija „Šniūraičių bendruomenė“ prie vietos projekto prisidėjo Radviliškio rajono
savivaldybė biudžeto lėšomis (9 574,52 Eur su PVM).
Projekto viešinimas įgyvendintas įrengiant projekto viešinimo stendą ir paženklinant įsigytą
materialų turtą ženkliukais.

