2021 METAIS FINANSUOJAMŲ BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO PROJEKTŲ PAGAL NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR
BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2021 METŲ VEIKSMŲ PLANO 1.1.4 PRIEMONĘ „STIPRINTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ
SAVIVALDYBĖSE“, ĮGYVENDINANT BANDOMĄJĮ MODELĮ KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE, SĄRAŠAS
Informacija pateikta vadovaujantis Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. AD-1-1150 „Dėl finansuojamų
Bendruomeninės veiklos stiprinimo projektų pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano 1.1.4 priemonę „Stiprinti
bendruomeninę veiklą savivaldybėse“, įgyvendinant bandomąjį modelį Kėdainių rajono savivaldybėje, sąrašo patvirtinimo“, Kėdainių rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus 2021 m. spalio 18 d. įsakymu Nr. AD-1-1228 „Dėl papildomo konkurso finansuojamų Bendruomeninės veiklos stiprinimo projektų pagal Nevyriausybinių
organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano 1.1.4 priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“, įgyvendinant bandomąjį
modelį Kėdainių rajono savivaldybėje, sąrašo patvirtinimo“, Kėdainių rajono savivaldybės Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų
veiksmų plano 1.1.4 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“, įgyvendinant bandomąjį modelį, projektų atrankos ir vertinimo komisijos (toliau –
Vertinimo komisija) 2021 m. rugsėjo 27 d. protokolu Nr. 3 ir Vertinimo komisijos 2021 m. spalio 14 d. protokolu Nr. 5.
Eil.
Registracijos
Nr.
numeris
1. BO-2021-KDN-9

Pareiškėjo
pavadinimas
Krakių bendruomenės
centras

Projekto pavadinimas

Projekto vykdytojo planuojama veikla

„Vietą kuriame patys: negyvenamos Projekto tikslas – atsižvelgiant į vietos gyventojų poreikius ir
„Meilės salos“ Krakėse atgaivinimas“ sutelkiant skirtingas suinteresuotas šalis, stiprinti tarpusavio
bendradarbiavimą kūrybiškai atnaujinant ir įveiklinant Krakėse
esančią viešąją erdvę – „Meilės salą“. Projekto metu bus:
- 3 bendruomeninių talkų metu išvalyta, sutvarkyta apleista
„Meilės sala“ - pagal specialistų parengtą vizualizacijos planą
iškirsti nenaudingi medžiai, krūmai (20-30 dal.);
- surengtos 2 antrinio dizaino dirbtuvės, kurių metu sukuriami
3 kūrybiniai projektai iš antrinių žaliavų, kurie bus instaliuoti
„Meilės saloje“ (20-30 dal.);
- pagal specialistų parengtą vizualizacijos planą apželdinta
„Meilės sala“ – 10 rūšių 44 vienetų augalų;
- „Meilės saloje“ įrengta laužavietė, įrengtas takelis iš betoninių
plokščių (163 vnt.);
- saloje pastatyti mažosios architektūros objektai: suoliukas
„Krakėms 600“, pergolė – metalinis paviljonas, 4 žibintai.
Projekto rezultatai: bendromis jėgomis atnaujinta viešoji erdvė
tenkins bendruomenės poreikius, bus aktyviai lankoma,
patraukli ir prižiūrima; bendruomenės nariai sustiprins
tarpusavio pasitikėjimą, ugdys savo kūrybiškumą, įgys žinių
aplinkosaugos tvaraus vartojimo srityse.

Skirtos
Vertinimo
lėšos, Eur
balai
3 999,0
65,0

2.

BO-2021-KDN-3 Tiskūnų
centras

3.

BO-2021-KDN-5 Kampų
centras

Projekto partneris: VšĮ „Už švarią Lietuvą“.
bendruomenės „Bendruomenės poreikiams pritaikytos Projekto tikslas – pagerinti Tiskūnų kaimo vietos
aplinkos sukūrimas“
bendruomenės narių (gyventojų) gyvenimo kokybę, sukuriant
gyventojų
poreikius
atitinkančią
aplinką,
plėtojant
bendruomenės narių bendruomeniškumą ir savanorystę.
Projekto metu bus:
organizuojamos
bendruomeninės
talkos
Tiskūnų
bendruomenės namų aplinkos sutvarkymui: žolės šienavimas,
gyvatvorės ir medžių genėjimas, kiti aplinkos tvarkymo darbai,
kurie reikalingi aplinkos sutvarkymui, ypatingai, po pavėsinių
remonto darbų;
- vykdomi dviejų pavėsinių, esančių bendruomenės namų
teritorijoje, remonto darbai: stogų perdengimas beasbestine
stogo danga, pavėsinių grindinio išklojimas trinkelėmis, kiti
būtini remonto darbai;
- organizuojamos kūrybinės dirbtuvės, kurių metu Tiskūnų
vaikų dienos centro lankytojai kuria pavėsinių sienų
dekoravimo eskizus. Vaikų sukurti piešiniai „perkeliami“ ant
pavėsinių sienų;
- organizuojamas Tarptautinės savanorių dienos paminėjo
renginys.
Projekto rezultatai: pagerėjusi Tiskūnų kaimo vietos
bendruomenės narių (gyventojų) gyvenimo kokybė; sukurta
gyventojų poreikius atitinkanti aplinka, saugi poilsio ir
laisvalaikio erdvė; sustiprėjęs vietos bendruomenės narių
(gyventojų) tarpusavio bendrystės ir bendruomeniškumo
jausmas.
bendruomenės „Kuriame Rytojų jau šiandien“
Projekto tikslas – sutelkti Kampų bendruomenės narius,
švietėjiška veikla ugdyti narių asmeninius ir socialinius
gebėjimus, stiprinti jų tarpusavio pasitikėjimą, saviraišką,
kūrybiškumą, sudaryti palankias sąlygas propaguoti sveiką
gyvenseną bei pagerinti bendruomenės materialinę bazę.
Projekto tikslui pasiekti numatytos šios veiklos:
- teminis susitikimas su psichologe, tema „Darbas su savimi išmok padėti sau, sugebėsi padėti kitiems";
- grupinė harmonizuojančio garso terapija;
- praktinis užsiėmimas „Skudurinių lėlyčių siuvimas“;
- jaunų bendruomenės narių M. S. ir A. K. iniciatyva
reprezentavimo foto knygos, kurioje atspindi projekto ir kitos
bendruomenės skatinančios savanorystę veiklos, rengimas;
- teminio kaimo „Laumių gryčia“ edukacijos programoms
reikalingų suknelių siuvimas;
- inventoriaus ir priemonių (spintos, spausdintuvo ir lauko
žaidimų) įsigijimas;
- projekto rezultatų apibendrinamo kultūrinis renginys.
Projekto rezultatai: padidėjusi ir sustiprėjusi Kampų

4 000,0

60,0

3 526,0

60,0

4.

BO-2021-KDN-6 Pagirių
centras

bendruomenės „Bendruomeniškumo ruduo“

5.

BO-2021-KDN-2 Devynduonių
bendruomenė

6.

BO-2021-KDN-4 Pajieslio bendruomenės „Bendrystė mus stiprina“
centras

kaimo „Devynduonių kaimo bendruomenės
viešo naudojimo patalpų pritaikymas
kultūrinei ir švietėjiškai veiklai“

seniūnaitijos vietos gyventojų motyvacija aktyviau dalyvauti
bendruomeninėje ir savanoriškoje veikloje; padidėjęs vietos
gyventojų kūrybiškumas, saviraiška, savarankiškumas, taip
stiprėjusi bendražmogiškųjų vertybių sistema, pagerėjusi
laisvalaikio užimtumo kokybė.
Projekto partneris: Nociūnų bendruomenės centras.
Projekto tikslas – socialinę atskirtį patiriančių asmenų
įtraukimas į bendruomenės gyvenimą, jų pasitikėjimo
stiprinimas ir kultūrinis švietimas. Siekdami, kad vyresnio
amžiaus žmonės nebūtų socialiai atskirti, kad jie galėtų
palaikyti santykius ir dalyvauti veiklose, geriau pažinti vieni
kitus, susipažinti su kito regiono bendruomenės veikla,
pasikeistų gerąja patirtimi. Projekto metu vykdomos šios
veiklos:
- trijų seminarų ciklas su žurnaliste, lektore, organizacijų
konsultante;
- dalykinė - kultūrinė išvyka į Druskininkus: susitikimas su
Viečiūnų bendruomene „Versmė“, dalyvavimas edukacinėje
programoje;
- vakaronė „Suraskim laiko po darbų“, liaudiškos muzikos
kapelos „Gatunkas“ koncertas.
Projektas partneris: Sangailų kaimo bendruomenė.
Projekto tikslas – suburti Devynduonių kaimo gyventojus
bendrai veiklai, bendruomenės namų aplinkos gerinimui,
pritaikant viešo naudojimo patalpas vietos bendruomenės narių
kultūrinei ir švietėjiškai veiklai.
Projekto
įgyvendinimo
metu
bus
organizuojamos
bendruomeninės talkos, kurių metu bus dažomos salės scenos
grindys, kiti scenos įrenginiai, tvarkomos bendruomenės namų
patalpos, bus siuvama ir kabinama scenos uždanga,
suorganizuotas kultūrinis renginys.
Bus įsigyta: 100 vnt. kėdžių, scenos uždangai audinys, dažai
scenos grindims nudažyti, renginių įgarsinimo įranga (dviejų
mikrofonų komplektas, mikrofonų laikiklis, dviejų kolonėlių
stovų komplektas, dvi garso kolonėlės, valdymo pultas,
kabeliai, du stovai).
Projekto rezultatai: sustiprės Devynduonių kaimo gyventojų
sutelktumas,
tarpusavio
pasitikėjimas;
suaktyvės
bendruomeniškos veiklos nauda; bus sudarytos sąlygos visų
amžiaus grupių gyventojams turiningai leisti laisvalaikį,
tenkinti savo saviraiškos poreikius, šviestis ir kultūriškai
tobulėti; suaktyvės bendruomeninė veikla.
Projekto tikslas – organizuojant bendras veiklas, stiprinti
Pajieslio ir aplinkinių kaimų gyventojų bendruomeninį
sutelktumą, tarpusavio pasitikėjimą ir socialinius ryšius,
mažinti socialinę atskirtį. Projekto metu bus:

3 562,0

60,0

3 012,0

55,0

2 810,0

55,0

7.

BO-2021-KDN-1

Asociacija
„Šlapaberžės
bendruomenės centras“

8.

BO-2021-KDN-8 Plinkaigalio
bendruomenės centras

„Adventiniai vakarai“

„Įdomus ir prasmingas ruduo“

- suorganizuotos 8-10 bendruomeninių talkų, kurių metu bus
tvarkoma Pajieslio bendruomenės namų ir nuomojamų
tvenkinių aplinka, kitos kaimo viešosios erdvės;
- suteikta pagalba Pajieslio ir aplinkinių kaimų senyvo amžiaus
ir / ar vienišiems gyventojams, kurie nebeturi jėgų prisižiūrėti
namų aplinką, atlikti ūkinius darbus;
- sutvarkyta Pajieslio bendruomenės namų vėdinimo sistema,
pastatyti mobilūs kondicionieriai;
- surengti kultūriniai švietėjiški renginiai: edukacinis
užsiėmimas „Mano vėlinių puokštė“ ir renginys „Spalvoto
meduolio diena“:
- suorganizuotas baigiamasis projekto renginys „Padėkos
vakaras“;
- įsigytas reikalingas inventorius: žoliapjovė, trimeris ir du
mobilūs kondicionieriai.
Projekto rezultatai: padidėjęs kaimo gyventojų iniciatyvumas,
sustiprėjusi motyvacija aktyviau dalyvauti bendruomeninėje
veikloje; padidėjęs bendruomeninis sutelktumas, supratimas ir
atjauta šalia gyvenantiems senyvo amžiaus žmonėms.
Projekto tikslas – skatinti skirtingo amžiaus tarpsnių, įvairių
socialinių grupių ir grįžusių iš emigracijos kaimo gyventojų
saviraišką ir išprusimą, kultūrinį ir kūrybinį aktyvumą, tikslingą
ir prasmingą užimtumą, stiprinti žmonių bendruomeniškumą ir
bendradarbiavimą su socialiniais partneriais, puoselėti advento
tradicijas ir papročius, organizuojant advento renginius ir
atnaujinti materialinę bazę, pritaikant ją bendruomenės narių ir
svečių poreikiams.
Projekto metu vyks:
- Advento renginys su Kėdainių vaikų folkloro ansambliu
„Kleketukai“;
- keramikos edukacinis užsiėmimas;
- fraktalinio piešimo terapinis užsiėmimas;
Įsigytas inventorius: kėdės (75 vnt.) ir sulankstomi stalai (5
vnt.).
Projekto rezultatai: tradicinių advento vakarų puoselėjimas,
advento laikotarpio tradicijų ir papročių priminimas jaunimui ir
praleistas laikas drauge, gyvas bendravimas, savirealizacija,
kūrybiškumo paskatinimas; didės vietos bendruomenės narių
(gyventojų) nauji potyriai išbandant savo kūrybinius ir
meninius gebėjimus keramikos edukacinėje programoje ir
fraktalinio piešimo terapiniame užsiėmime.
Projekto tikslas – pagerinti vietos bendruomenės narių
(gyventojų) gyvenimo kokybę, telkiant juos bendrai veiklai,
motyvuojančiai aktyviau dalyvauti bendruomenės gyvenime,
skatinančiai jų kūrybiškumą, saviraišką ir išprusimą.
Projekto metu vyks:

3 906,0

50,0

2 011,0

40,0

9.

BO-2021-KDN2-1 Sirutiškio bendruomenės „Su(si)burkime, veikime ir kurkime!“
centras

- seminaras „Motyvuojantis bendravimas ir bendradarbiavimas
mūsų bendruomenėje“;
- gerosios patirties pasidalijimo vizitas į Krakių bendruomenės
centrą, dalyvavimas Krakių bendruomenės centro vykdomoje
edukacinėje programoje „Žydų kaimynystėje 150 metų: kodėl
,,žydiškai“ reiškia ,,atvirkščiai“;
- kino vakarai Plinkaigalio kaimo vaikams ir jaunimui;
- edukaciniai užsiėmimai „Bičių produktų degustacija ir
edukacija“, „Vaško žvakių liejimas“, kalėdinio vainiko
gamybos edukacinis užsiėmimas „Kalėdų belaukiant“;
- protmūšis Plinkaigalio kaimo jaunimui, jaunoms šeimoms.
Įsigytas inventorius: nešiojamas kompiuteris, projektorius.
Projekto rezultatai: padidėjęs kaimo gyventojų iniciatyvumas,
sustiprėjusi motyvacija aktyviau dalyvauti įvairiose
kultūrinėse,
edukacinėse
veiklose
skatinančiose
jų
kūrybiškumą, saviraišką ir išprusimą; pagerėjusi bendruomenės
narių (gyventojų) gyvenimo kokybė, sutelktumas bendrai
veiklai.
Projekto tikslas – sutelkti Surviliškio seniūnijos bendruomenių
gyventojus bendroms veikloms, skirtoms jų tarpusavio
pasitikėjimo, savarankiškumo stiprinimui bei socialinių ir
viešųjų poreikių tenkinimui.
Projekto metu bus:
- surengtos kūrybines dirbtuvės, kurių metu pagamintomis
dekoracijomis (dekoracijų gamybai bus naudojamos tik
gamtinės, natūralios medžiagos arba antrinės žaliavos) bus
papuoštos Surviliškio seniūnijos gyvenviečių viešosios erdvės;
- suorganizuotas seniūnijos bendruomenių narių pėsčiųjų žygis
Tytuvėnų apylinkėse. Pėsčiųjų žygis leis suburti draugėn
gyvenančius vienoje seniūnijoje, daugiau ar mažiau vienas kitą
pažįstančius, bet, galbūt, retai susitinkančius ir mažiau
bendraujančius asmenis;
- suorganizuotas fizinio aktyvumo mankštų ciklas;
- suremontuotos Sirutiškio bendruomenės namų sanitarinė
patalpa.
Projekto rezultatai: padidėjęs Surviliškio seniūnijos
bendruomenių narių (gyventojų), ypatingai socialinę atskirtį
patiriančių asmenų bei jaunimo, įsitraukimas į bendruomenės
gyvenimą, sprendimų priėmimą ir sumanymų įgyvendinimą;
sustiprėjęs
vietos
gyventojų
bendruomeniškumas,
pilietiškumas ir pasididžiavimas savo gyvenamąja vietove;
užmegzti glaudesni ryšiai tarp visos Surviliškio seniūnijos
gyventojų /seniūnijoje veikiančių bendruomeninių organizacijų
narių, sustiprinta emocinė bei fizinė sveikata; sukurta Sirutiškio
bendruomenės narių poreikius tenkinanti infrastruktūra
(suremontuota sanitarinė patalpa) leisianti saugiau ir patogiau

3 750,0

65,0

10.

BO-2021-KDN2-2 Sangailų
bendruomenė

kaimo „Žiemos švenčių belaukiant“

naudotis bendruomenės centro, bibliotekos bei kultūros
darbuotojų teikiamomis paslaugomis.
Projekto tikslas – socialinę atskirtį patiriančių asmenų
subūrimas bendruomeninei veiklai ir patrauklios viešosios
erdvės pritaikymas bendruomenės poreikiams.
Projekto metu bus organizuotos bendruomeninės talkos, kurių
metu bus sutvarkyta ir atnaujinta Sangailų kaimo
bendruomenės namų aplinka, pastatyta pavėsinė.
Suorganizuotas Adventinio vainiko gamybos edukacinis
užsiėmimas.
Sutvarkyta viešoji erdvė bus papuošta kalėdinėmis
dekoracijomis, pastatyta eglutė, suorganizuota eglutės įžiebimo
šventė su Kalėdų seneliu ir muzikine programa.
Projekto rezultatai: sustiprėjęs bendruomenės narių tarpusavio
ryšys, suaktyvėjusi bendruomeninės organizacijos veikla, į
kurią įsitraukia vis daugiau naujų narių; sutvarkyta ir atnaujinta
viešoji erdvė tampa Sangailų kaimo gyventojų, bendruomenės
narių bei svečių susibūrimų, bendrystės centru.

___________________________

1 786,0

50,0

32 362,0

X

