Klovainių jaunimo klubo vietos projektas
,,BENDRI POMĖGIAI SKATINA NAUJAS JAUNIMO VEIKLAS“
PAKR-LEADER-6B-J-4-1-2019
Vietos projekto vykdytojas Klovainių jaunimo klubas, kodas 303382234, Žalioji g. 19,
Klovainių mstl., Pakruojo r., klubo vadovas Martynas Navickas.
Projektas įgyvendinamas pagal Pakruojo rajono 2014–2020 m. vietos plėtros strategijos
prioriteto Nr. 2 ,,Verslios ir solidarios bendruomenės kūrimas“ priemonę ,,Jaunimo įtraukimas į
vietos bendruomenės organizavimą ir socialinės atskirties mažinimą“ LEADER-19.2-SAVA-10.
Sprendimas skirti paramą. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio
ministerijos sprendimas 2019 m. birželio 14 d. Nr. BR1-167.
Vietos projekto vykdymo sutartis Paramos sutartis nesudaroma, paraiška laikoma
Sutartimi.
Projektas pradėtas įgyvendinti 2019 m. birželio 14 d.
Planuojama projekto pabaiga 2020 m. kovo 5 d.
Skirta paramos suma 9 772 Eur su PVM
Projekto tikslas – sudaryti sąlygas jaunimui aktyviai, įdomiai ir turiningai leisti
laisvalaikį, sportuoti.
Projekto ,,Bendri pomėgiai skatina naujas jaunimo veiklas“ veikloms įgyvendinti jaunimo
klubas į partnerius pakvietė Klovainių pagrindinę mokyklą, kurios sporto salės patalpose bus
vykdoma dalis projekto veiklų. Įgyvendindamas projektą klubas įsigis: aerografo komplektą,
palapinės komplektą, šviesos ir garso įrangą, švieslentę, vidaus treniruoklius. Įsigytos prekės
būtinos pomėgių būrelių ir klubų, formuojančių įvairius jaunimo įgūdžius, veikloms organizuoti.
Įdomi laikinų tatuiruočių darymo pramoga, padedant klubo savanoriams, bus pristatyta 2019 liepos
mėn. Oninių šventėje, Klovainių miestelyje ir 2019 m. rugpjūčio mėn. Pakruojo šventėje. Šventėse
dalyvaujantiems vaikams ir jaunimui bus suteikiama galimybė pasipuošti įdomiomis, originaliomis
laikinomis tatuiruotėmis. Įgyvendinant projekto veiklas neformalaus moksleivių ir jaunimo
Krepšinio mėgėjų klubo „Klovainiai“ komanda dalyvaus Pakruojo rajono vyrų krepšinio
pirmenybėse ir Pakruojo krašto mėgėjų krepšinio lygos turnyre. Projekto partnerių bei klubo
savanorių komanda 2019 m. rugpjūčio mėn. dalyvaus Naktinio krepšinio turnyre Pakruojo šventėje.
Klubo nariai, partneriai ir savanoriai organizuos ir įgarsins sporto renginius: 2019 m. gruodžio
mėn. rengiamą Kalėdinį krepšinio turnyrą ir 2020 m. kovo mėn. rengiamas Moksleivių krepšinio
varžybas. Šventės, sporto ir sveikatingumo renginiai, įdomių pramogų juose pristatymas, krepšinio
turnyrai ir varžybos, bus organizuojami ne tik projekto įgyvendinimo metu, bet nuolat ir sistemingai
projekto kontrolės laikotarpiu. Taip pat bus dalyvaujama kitų partnerių organizuojamose šventėse ir
renginiuose.
Paramos intensyvumas 80 proc., paramos suma 9 772,00 Eur su PVM. Klovainių jaunimo
klubas prie vietos projekto prisideda Pakruojo rajono savivaldybės biudžeto lėšomis 2 443,06 Eur.
Pasiekimų rodikliai: Projekto veiklose dalyvaus 12 savanorių. Įgyvendinant projektą
bendradarbiaus 2 jaunimo organizacijos. Projekto tikslinės grupės potencialių naudos gavėjų
skaičius bus 81 asmuo: vaikai (7–13 metų), jaunimas (14–29 metų). Projekto įgyvendinimo metu
bus suorganizuoti 4 renginiai, juose dalyvaus 120 dalyvių.
Pasirinkta projekto viešinimo priemonė – plakatas, informacija apie projektą bus talpinama
partnerių svetainėse, internetinėje erdvėje.

