Pamūšio kaimo bendruomenės vietos projektas
,,AUGINAME BENDRUOMENIŠKĄ JAUNĄJĄ KARTĄ“
PAKR-LEADER-6B-J-4-3-2019
Vietos projekto vykdytojas Pamūšio kaimo bendruomenė, kodas 168294043, Mokyklos
g. 12, Pamūšio k., Pakruojo r., bendruomenės pirmininkė Danutė Gaubienė.
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 – sukurti kaimo vaikams ir jaunimui patrauklią erdvę, kurioje IT
priemonėmis, komandinių žaidimų pagalba būtų ugdomi vaikų ir jaunimo įgūdžiai, didinamos
saviraiškos galimybės, skatinama jaunimo savanorystė, dalyvavimas bendruomenės gyvenime,
sveika gyvensena, meilė sportui bei mažinama socialinė atskirtis.
Vietos projekto „Auginame bendruomenišką jaunąją kartą“ veiklas bendruomenė
įgyvendins su partneriu Pamūšio kaimo bendruomenės „Gerovės namai“. Projekto įgyvendinimo
metu bus telkiamas kaimo jaunimas, vaikus auginančios šeimos, kuriamos palankios sąlygos įgyti
įgūdžių ir patirties informacinių technologijų naudojime, užsiimti aktyvia sportine veikla, bus
mažinama socialinė atskirtis, ugdomos veiklios ir kūrybiškos asmenybės, puoselėjamos šeimos
vertybės. Siekdama projekto tikslo, veikloms vykdyti bendruomenė įsigis kompiuterinę,
programinę, vaizdo ir garso įrangą: stacionarų kompiuterį su monitoriumi, virtualios realybės
įrangą, multifunkcinį įrenginį, IP kamerą, televizorių su žaidimų konsole ir žaidimais, garso
kolonėles ir 2 mikrofonus. Taip pat bus įsigyta sporto, laisvalaikio įranga ir prekės: futbolo stalas,
tinklinio tinklai ir kamuoliukai, kamuoliai, 10 sėdmaišių, 2 darbo stalai ir žaidimų kėdės,
apsaugines žaliuzes 6 langams. Pamūšio kaimo bendruomenė su partneriu bendruomenės ,,Gerovės
namai“ organizuos 3 renginius. Bus surengtas edukacinis vakaras, kurio metu jaunimas, šeimos su
vaikais, bendruomenės nariai galės susipažinti su informacinėmis technologijomis, interneto
galimybėmis, Skype ir kitomis bendravimo platformų galimybėmis, galės kartu leisti laisvalaikį,
formuoti socialinius įgūdžius, žaisti kompiuterinius žaidimus. Bus surengtas kino bei žaidimų
vakaras „Išbandykime kartu“, kurio metu šeimos mokysis ir kartu žais kompiuterinius žaidimus.
Taip pat vyks sporto renginys, kurio metu vaikai ir jaunimas lavins įgūdžius, stiprins komandinę
dvasią ir bendruomeniškumą. Į projekto veiklas bus įtraukti trijų socialiai pažeidžiamų grupių
atstovai – Pamūšio ir aplinkinių kaimų vaikai ir jaunimas bei daugiavaikės šeimos. Renginiai bus
organizuojami nuolat ir projekto kontrolės laikotarpiu.
Paramos intensyvumas 80 proc., paramos suma 9 772,00 Eur su PVM. Pamūšio kaimo
bendruomenė prie vietos projekto prisideda Pakruojo rajono savivaldybės biudžeto lėšomis 2
443,06 Eur.
Pasiekimų rodikliai: Projekto veiklose dalyvaus 12 savanorių, bendradarbiaus trys
organizacijos: Pamūšio kaimo bendruomenė, Pamūšio kaimo bendruomenės ,,Gerovės namai“ ir
Pamūšio laisvalaikio klubas, vienijančios 45 narius ir steigėjus. Projekto tikslinės grupės potencialių
naudos gavėjų (socialiai pažeidžiamų asmenų) skaičius bus 78 asmenys. Projekto įgyvendinimo
metu planuojama surengti 3 renginius, kuriuose dalyvaus 120 dalyvių.
Numatoma projekto viešinimo priemonė – straipsnis spaudoje.

