
ĮGYVENDINTAS 

Asociacijos „Karčemų bendruomenė „Kaimynai“ vietos projektas 
 „Kaimynų bendruomeninio verslumo ugdymas“  

Nr. RADV-LEADER-1C-M-12-4-2019 
 

 

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

300861770, Ežero g. 6, Karčemų 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-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. 

Projekto pabaiga 2020 m. liepos 1 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 buvo siekiama įgyti  teorinių bei praktinių žinių, išgryninti idėją, kuri tiktų 

bendruomeniniam verslui. Mokymų dalyviams suteikta galimybė pagerinti tarpusavio bendrystę,  bei 

ugdyti gebėjimai, valdyti bendruomeninį verslą, suteiktos teorinės - praktinės žinios savęs pažinimui 

ir motyvacijai. Projekto metu  suorganizuoti 3 praktiniai informaciniai seminarai, maisto ruošimo 

temomis, bei 5 atskiri mokymai, skirtingomis temomis: verslumo skatinimui, bendradarbiavimo 

skatinimui, bei sveikai gyvensenai.        

 Į mokymų dalyvių tikslinę grupę buvo įtraukti įvairaus amžiaus – Pavartyčių, Linkaičių, bei 

Karčemų bendruomenių narius. 

Projekto tikslui pasiekti buvo 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 veiklos: mokymai ir praktiniai-informaciniai seminarai. 

Veikla Nr. 1. Mokymai (suorganizuoti 5 mokymai keturiomis skirtingomis temomis: 

sveikos gyvensenos, inovacijų skatinimo, verslumo, bendradarbiavimo). 

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

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

trukmė: 8 val. 

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

trukmė: 8 val. 

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

trukmė: 8 val. 

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

Veikla Nr. 2. Praktiniai informaciniai seminarai (suorganizuoti 3 praktiniai-

informaciniai seminarai). 



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 dalyvavo 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 buvo įsigytos: lektoriaus paslaugos, patalpų 

nuoma, maitinimo paslaugos.  

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

Pasiekimų rodikliai:  

  

Eil. 

Nr. 

Rodiklio pavadinimas Pasiekimo reikšmė 

Planuota/Pasiekta 

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

 100/100 dalyvių 

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

ir dalyvių skaičius (vnt.) 

3/3 mokymai  

60/60 dalyvių 

1.2. mokymų, susijusių su bendradarbiavimo skatinimu, 

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

1/1 mokymai  

20/20 dalyvių 

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

dalyvių skaičius (vnt.) 

1/1 mokymai  

20/20 dalyvių 

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

planuojamas dalyvių skaičius (vnt.). 

3/3 seminarai  

60/60 dalyvių 

 

Projekto viešinimas buvo numatytas pranešimais, bei nuotraukomis, bendruomenių 

socialiniuose tinkluose ir informatyviais plakatais – skelbimų lentose.  



 
 

 
 



 

 

 


