
Laisvalaikio klubo ,,Rozalinas“ vietos projektas 

,,Į sveikesnę ateitį“ PAKR-LEADER-6B-J-3-3 

 

Vietos projekto vykdytojas, Laisvalaikio klubas ,,Rozalinas“, kodas 302472045,   Kapų 

g. 14,  Rozalimo k., Rozalimo mstl., Pakruojo r.,  klubo prezidentas  Vytautas Kanišauskas. 

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 2018 m. birželio 8 d.  

Vietos projekto vykdymo sutartis Paramos sutartis nesudaroma, paraiška laikoma 

Sutartimi. 

Projektas pradėtas įgyvendinti 2018 m. birželio 8 d. 

Planuojama projekto pabaiga 2018 m. gruodžio 6 d. 

Skirta paramos suma 9 772 Eur su PVM 

Projekto tikslas – ugdyti vaikų ir jaunimo tarpe sveikos gyvensenos įgūdžius, fizinį 

aktyvumą, skatinti juos tapti aktyviais ir pilietiškais bendruomenės nariais, rūpintis senjorų 

saviraiška ir sveika gyvensena.  

Vietos projekto ,,Į sveikesnę ateitį“ veiklas laisvalaikio klubas įgyvendins 

bendradarbiaudamas su Medikonių jaunimo ir sporto klubu bei Klovainių jaunimo klubu.  

Įgyvendindami projektą laisvalaikio klubo nariai į visuomeninį gyvenimą stengsis įtraukti kuo 

daugiau daugiavaikėse šeimose augančių vaikų bei jaunimo ar kitų socialiai pažeidžiamų grupių 

asmenų (tame tarpe ir senelių namuose gyvenančius senjorus), skatindami juos įdomiai ir aktyviai 

leisti laisvalaikį ir taip plėsdami užimtumo ir laisvalaikio veiklose dalyvaujančių asmenų ratą. 

Projekto įgyvendinimo metu bus suorganizuoti šeši renginiai. Renginiams organizuoti, projekto 

įgyvendinimo metu, bus įsigyjamas pripučiamas batutas, elektromobiliai, vaizdo, garso ir 

kompiuterinė įranga. Projekto metu įsigyta įranga padės kiekvieną organizuojamą renginį padaryti 

spalvingesniu, įdomesniu bei patrauklesniu. Projekto metu įsigyta įranga bus naudojama 

sistemingai, renginiai bus organizuojami kasmet, visu projekto kontrolės laikotarpiu.  

 Įgyvendinant projektą bus sukurtos palankios sąlygos aktyviai ir įdomiai leisti laisvalaikį, 

bus stiprinamas Rozalimo ir Klovainių miestelių, Medikonių kaimo ir aplinkinių kaimų 

gyvybingumas, įvairių gyventojų grupių, bendruomenių narių sportinis aktyvumas, prisidedantis 

prie gyvenimo kokybės kaime gerinimo. Įgyvendinant projektą dalyvaus 16 savanorių, kurie atliks 

savanoriškus darbus. Įgyvendinant projektą bendradarbiaus trys jaunimo organizacijos. Planuojama, 

kad projekto tikslinės grupės potencialių naudos gavėjų skaičius bus 469 asmenys. Projekto 

įgyvendinimo metu bus suorganizuoti 6 renginiai, kuriuose numatomas 154 dalyvių skaičius. 

Laisvalaikio klubas ,,Rozalinas“ prie vietos projekto prisidės savanorišku darbu ir Pakruojo 

rajono savivaldybės biudžeto lėšomis. 

Pasirinkta projekto viešinimo priemonė – straipsnis spaudoje. 


