PATVIRTINTA
Kėdainių rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2021 m. gegužės 28 d. įsakymu Nr. AD-1-673
NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ VEIKLOS PROJEKTŲ, FINANSUOJAMŲ
IŠ KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2021 METŲ BIUDŽETO LĖŠŲ, SĄRAŠAS

1.

Projekto
vykdytojo Projekto pavadinimas
Paraiškos
(nevyriausybinės
vertinimo
organizacijos)
balai
pavadinimas
Kėdainių rajono vietos „Kėdainių
krašto
91,50
veiklos grupė
bendruomenių
bendruomeniškumo
ir
bendradarbiavimo
skatinimas“

2.

Krakių
centras

Eil.
Nr.

bendruomenės „Krakės
ratu“

600-uoju

laiko

88,33

Skiriama Projekto veiklos
suma, Eur

1 980,00

➢ Mokomasis gerosios sklaidos vizitas į Tauragės rajono
savivaldybės 3 bendruomenines organizacijas.
➢ Kėdainių krašto bendruomenių sąskrydžio organizavimas.
➢ Atributikos su Kėdainių rajono VVG logotipu gamyba.
➢ Kėdainių rajono bendruomeninių organizacijų atstovų
dalyvavimas LKBS sąskrydyje Karklėje.
Projekto vadovo kontaktai: tel. 8 657 54 577,
el. paštas: info@kedainiurvvg.lt

1 150,00

➢ Informacinio bukleto ,,Pasivaikščiojimas po Krakes“
išleidimas ir pristatymas miestelio bendruomenei.
➢ Edukacinės programos ,,Žydų kaimynystėje 150 metų:
kodėl ,,žydiškai“ reiškia ,,atvirkščiai“ pristatymas ir
vykdymas.
➢ Edukacinės programos ir projekto viešinimo priemonių
maketavimas ir spausdinimas.
➢ Krakių miestelio reprezentavimui reprezentacinės vietos ˗
foto sienelės su miestelio atributika įkūrimas.
➢ Mokomasis vizitas ir gerosios patirties pasidalijimas su
bendruomene ,,Krakių žiburiai“ (Skuodo r.).
➢ Mokomasis vizitas ir gerosios patirties pasidalijimas su
Pociūnėlių miestelio bendruomene (Radviliškio r.).
➢ Mokomasis vizitas ir gerosios patirties pasidalijimas su
Veliuonos krašto bendruomene ( Jurbarko r.).
Projekto vadovo kontaktai: tel. 8 614 55 862,
el. p. daivadubinkiene@gmail.com

82,67

1 800,00

➢ Senjorų užimtumo klubo atidarymo renginys. Senjorų
užimtumo klubo veiklos: liaudiškos muzikos ansamblio
„Ašarėna“ repeticijos; knygų mylėtojų klubas; rankdarbių
būrelis; piešimo būrelis;sveikos gyvensenos būrelis.
Senjorų klubas veikia (2021 m. birželio – gruodžio mėn. kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį nuo 10.00 val. iki 16.00
val., adresu: Skongalio g. 23 A, Kėdainiai).
➢ Gerosios patirties išvyka į LPS „Bočiai“ Šilutės rajono
bendrija.Susitikimo tema „Senjorų gyvenimas karantino
metu“.
➢ Gerosios patirties išvyka į LPS „Bočiai“ Pasvalio rajono
bendriją. Susitikimo tema „Kaip pagerintisenjorų
laisvalaikio užimtumo galimybes“.
➢ Paskaita „Namai ir gyventojai“ apie santarvę su daiktais, su
šeima, maistu“.
➢ Paskaita „Vyresnio amžiaus žmonių mityba“.
➢ Praktinis užsiėmimas „Įkvepk ir juokis“.
➢ Baigiamasis projekto renginys: projekto į(si)vertinimo ir
patirties pasidalijimo renginys LPS „Bočiai“ Kėdainių
rajono bendrijos nariams, rėmėjams ir svečiams.
Projekto vadovo kontaktai: tel. 8 687 98 105,
el. p. kedainiulpsbociai@gmail.com

–

79,33

1 100,00

➢ Pažintinės edukacinės programos ,,Radvilų bendruomenės
gyvenimas dvare“, fotosesijos organizavimas.
➢ Pažintinės edukacinės programos ,,Kėdainių bendruomenės
kūrimo istorinė atmintis“ organizavimas.
➢ Kūrybinės pramoginės laisvalaikio stovyklos – plenero
organizavimas.
➢ Respublikinės konferencijos ,,Iniciatyvūs senjorai – aktyvi
bendruomenė“ organziavimas.
➢ Organizacinių kūrybinių grupių sueigū organizavimas.
Projekto vadovo kontaktai: tel. 8 618 52306,
el. p. almajociuviene@gmail.com

kaimo „Bendruomenė ˗ kaip viena
šeima“

71,00

1 300,00

➢ Projekto pristatymas kaimo gyventojams, projekto tikslinių
grupių subūrimas.

3.

Lietuvos
sąjungos
Kėdainių
bendrija

pensininkų „Vieningi
ir
„Bočiai“ senjorai kuria
rajono bendruomenę“

aktyvūs
pilietišką

4.

Lietuvos pagyvenusių „Iniciatyvūs senjorai
žmonių
asociacijos aktyvi bendruomenė“
Kėdainių rajono skyrius

5.

Sangailų
bendruomenė

➢ Vaikų ir jaunimo (7˗18 m.) veiklų organizavimas. Veiklos:
stalo žaidimų vakarai, kino filmų peržiūros, sportinėse
veiklos, kūrybinės dirbtuvės ir kt. veiklos, organizuojamos
pagal projekto dalyvių poreikius. Veiklos vykdomos 2021
m. birželio – rugpjūčio mėn. kas antrą savaitgalį).
➢ Bendruomeninių
talkų
organizavimas.Tvarkoma
bendruomenės namų aplinka, kitos viešosios kaimo erdvės,
statoma lauko pavėsinė.
➢ Gerosios patirties išvyka į Anykščių rajono bendruomeninę
organizaciją: Kavarsko bendruomenės namai.
➢ Bendruomenės pikniko „Bendruomenė ˗ kaip viena šeima“
organizavimas.
Projekto vadovo kontaktai: tel. 8 0 614 98 277,
el. p. sangailubendruomene@gmail.com

6.

Pagirių
centras

bendruomenės „Čia gyventi gera“

67,67

1 230,00

➢ Pagirių miestelio šventės organizavimas.
➢ Keramikos dirbinių edukacinės programos vykdymas.
➢ Renginio, skirtas Tarptautinei pagyvenusių žmonių dienai
paminėti, organizavimas.
Projekto vadovo kontaktai: tel. 8 610 20 632,
el. p. pagiriu.bc@gmail.com

7.

Kėdainių
rajono „Žmonių
su
negalia
neįgaliųjų draugija
bendruomenės telkimas,
stiprinimas ir palaikymas“

67,00

1 250,00

➢ Kėdainių rajono neįgaliųjų draugijos narių apklausos
organizavimas.
➢ Siuvimo dirbtuvių organizavimas.
➢ Forumo „Bičiulystė mus vienija“ organizavimas.
➢ Skaitmeninio raštingumo mokymų organizavimas.
➢ Draugijos narių konsultavimas,
pagalba mokantis
skaitmeninio raštingumo.
➢ Priemonių plano rengimas (siekiant gerinti draugijos narių
gyvenimo kokybę), esant poreikiui konsultuojamasi su
psichologu, socialiniais darbuotojais ir / ar teisininkais.
Projekto vadovo kontaktai: tel. 8 685 78 222,
el. p. reginaryl@gmail.com

8.

Asociacija „Pašumerio „Bendruomenių
šeimų
bendruomenė“
šventė „Šumeriada – 2021“

66,00

700,00

➢ Pasirengimo šeimų šventei „Šumeriada – 2021“ darbai:
projekto dalyvių subūrimas, naudojantis el. priemonėmis,

asmeniniais pokalbiais, Šėtos seniūnijos teritorijoje
veikiančių bendruomeninių organizacijų pagalba.
➢ Žaidimų ir rungčių inventoriaus ir eigos scenarijaus
parengimas, vykdymo vietų žymėjimas, savanorių
pagalbininkų suradimas ir instruktavimas.
➢ Šeimų šventės „Šumeriada – 2021“ organizavimas.
Projekto vadovo kontaktai: tel. 8 650 52 255,
el. p. antanida.liksiene@gmail.com
9.

Asociacija „Vainotiškių „Šienpjovių šventė – 2021“
bendruomenė“

65,33

920,00

➢ Pasirengimo darbai Šienpjovių šventės organizavimui:
suburta iniciatorių, atsakingų už šventę asmenų grupė, kurių
kiekvienas bus atsakingi už jam paskirtas projekto veiklas;
šventės scenarijaus rašymas; šventės skelbimų maketų
rengimas, šventinių skrajučių, kvietimų į šventę rengimas ir
išplatinimas, šventinių dekoracijų pagaminimas; renginio
vietos sutvarkymas ir paruošimas.
➢ Tradicinė „Šienpjovių šventė – 2021“.
Projekto vadovo kontaktai: tel. 8 675 00 616,
el. p. vaidacepiene@gmail.com

10.

Kėdainių miesto vietos „Komunikacija
ir
veiklos grupė
viešinimas: ryšių su vietos
bendruomene stiprinimas“

65,00

3 100,00

➢ Leidinio, pristatančio Kėdainių miesto vietos veiklos grupės
2016–2022 m. vietos plėtros strategijos ir projektų
įgyvendinimą, rengimas ir spausdinimas.
➢ Mokymų „Google įrankiai nuotoliniam darbui“
organizavimas.
➢ Mokymų „Projekto viešinimo plano rengimas“ / „Kūrybinio
teksto rašymas“ / „Rekomendacijos efektyviam projekto
viešinimui“ organizavimas.
➢ Konferencijos ,,Kėdainių miesto VVG 2016-2022 m. vietos
plėtros strategijos įgyvendinimo rezultatai“ organizavimas.
Projekto vadovo kontaktai: tel. 8 677 72888,
el. p. kedainiu.miestovvg@gmail.com

11.

Senasis
trečiojo
universitetas

64,33

1 600,00

➢ Žodinės ir vaizdinės medžiagos skaitmeninimas ir
talpinimas į TAU internetinę svetainę bei jos priežiūra.
➢ Mokslo metų Senajame Kėdainių TAU pradžios šventė.
➢ Anglų kalbos kursai B2.3 lygis.
➢ Vokiečių kalbos kursai B1.3 lygis.

Kėdainių „Vyresniojo
amžiaus
amžiaus žmonių į(si)traukimas į
bendruomenės gyvenimą –
II“

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Siuvimo kursai „Siuvinių kraitelė bičiuliams“.
Vokalinio ansamblio studija.
Linijimų šokių senjorams studija.
Pasakojimų - prezentacijų popietė „Mūsų vasara“.
Paskaita „Emocinė parama šalia esančiam žmogui“.
Paroda „Gerybės iš mano sodo”.
Paskaita „Pokalbiai apie mirtį, tikėjimą ir prasmę“.
Kartų protmūšis, susitikimas su Kėdainių rajono
bendruomenių atstovais, Kėdainių PRC bendruomene.
„Įdomioji Lietuvos bendruomenių veikla“.
➢ Adventinių ir kalėdinių dekoracijų iš gamtinės medžiagos
gamybos praktinis seminaras. Sukurtų dekoracijų paroda.
➢ Paskaita „Depresija vyresniame amžiuje. Patarimai
bendraujant“.
➢ Šventinė popietė „Kalėdinio stebuklo belaukiant“.
Nuotraukų paroda „Mano Kalėdų eglutė“.
Projekto vadovo kontaktai: tel. +370 612 71916,
el. p. grazina.jedemskiene@gmail.com
12.

Kėdainių rajono Moterų „Veikime kartu: aktualių
krizių centras
vietos
bendruomenės
klausimų sprendimui“

63,67

1 900,00

➢ Apskrito stalo pokalbio/diskusijos organizavimas.
➢ Dienos
stovyklos
specialistams
ir
savanoriams
organizavimas.
➢ Seminaro specialistams ir savanoriams „Elgesio modeliai –
kaip atpažinti ir keisti?“ organizavimas.
➢ Teorinio
/
praktinio
seminaro
„Konsultavimo
pradžiamokslis“ organizavimas.
Projekto vadovo kontaktai: tel. 8 633 30805,
el. p. mkcentras@gmail.com

13.

Šėtos
centras

63,67

570,00

➢ Projekto pristatymas bendruomenei, įstaigoms, kitoms
nevyriausybinėms organizacijoms.
➢ Dailiojo rašto konkurso paskelbimas vykdymas, geriausių
darbų atrinkimas, parodos parengimas ir eksponavimas.
➢ Lankstinuko apie A. Dirsytę maketavimas ir spausdinimas.
➢ Pasirengimas A. Dirsytės atminimo, Gedulo ir vilties dienos
paminėjimo renginio organizavimui.
➢ A. Dirsytės atminimo, Gedulo ir vilties dienos paminėjimo
renginys.

bendruomenės „Pažink, atmink, išsaugok“

➢ Renginys Gumbiuose.
Projekto vadovo kontaktai: tel. 8 650 52 255,
el. p. antanida.liksiene@gmail
14.

VšĮ
Alternatyviojo „Laiminga šeima – stipri
ugdymo centras
bendruomenė“

62,00

700,00

➢ Informacijos apie projektą sklaida: elektroniniai laiškai
partnerėms organizacijoms, mokykloms, dienos centrams,
darželiams, informavimas, dalyvių ir savanorių paieška ir
kvietimas prisijungti prie veiklų.
➢ Galutinio dalyvių sąrašo sudarymas. Sutarčių su savanoriais
pasirašymas.
➢ Trijų dienų šeimų stovykla: užimtumo veiklų, paskaitų,
praktinių užsiėmimų organizavimas.
Projekto vadovo kontaktai: tel. 8 686 61482,
el. p. laiminguvaikudarzelis@gmil.com

Iš viso:

19 300,00

______________________________________

