Asociacijos Dvariškių bendruomenės vietos projektas
„SPORTUOKIME KARTU“
Nr. PAKR-LEADER-6B-I-5-8-2019
Vietos projekto vykdytojas Asociacija Dvariškių bendruomenė, kodas 303502534,
Žiedo g. 8, Dvariškių k., Lygumų sen., Pakruojo r., bendruomenės pirmininkas Marijus Zaveckas.
Projektas įgyvendinamas pagal Pakruojo rajono 2014–2020 m. vietos plėtros strategijos
prioriteto Nr. 2 ,,Verslios ir solidarios bendruomenės kūrimas“ priemonę ,,Bendradarbiavimo tinklų
ir savanoriškos veiklos organizavimas“, LEADER-19.2-SAVA-8.
Sprendimas skirti paramą. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio
ministerijos sprendimas 2020 m. liepos 2 d. Nr. BR1-222.
Vietos projekto vykdymo sutartis. 2020 m. liepos 24 d. Nr. PAKR-LEADER-6B-I-5-82019.
Projektas pradėtas įgyvendinti 2020 m. liepos 24 d.
Planuojama projekto pabaiga 2021 m. balandžio 7 d.
Skirta paramos suma 19 527,00 Eur su PVM.
Projekto tikslas – organizuoti savanorišką veiklą bei skatinti vietos gyventojus, jaunimą
sportuoti ir būti aktyviais, jungtis į sportuojančių bendruomenių tinklą.
Asociacija Dvariškių bendruomenė projektui įgyvendinti partneriu pasirinko Lygumų
bendruomenės centrą. Abi bendruomenes sieja partnerystė, bendri interesai bei bendruomenių
veiklos tikslai. Įgyvendinamas projektas padės Dvariškių bendruomenei aktyvinti vietos gyventojus,
skatinti juos dalyvauti bendruomenių gyvenime, prisidės formuojant sveikos gyvensenos įgūdžius,
skatins daugiau dėmesio skirti ir rūpintis savo sveikata. Šis projektas pasižymi ir socialiniu
poveikiu, nes projekto veiklos paremtos bendruomeniškumo, savanorystės, savitarpio supratimo ir
bendrystės skatinimu.
Įgyvendinant projektą bus įrengta šiuolaikiška krepšinio ir kitiems judriems žaidimams
pritaikyta aikštelė (15x25 m2), paklota tokiai aikšteliai idealiai tinkanti guminė danga, kuri sugeria
smūgius, apsaugo nuo nubrozdinimų, aikštelė bus aptverta. Sutvarkyta viešoji erdvė taps nuolatine
susibūrimo vieta visiems, sportą ir aktyvų laisvalaikį mėgstantiems vietos gyventojams. Dvariškių
bendruomenė turi įsigijusi krepšinio stovus, yra lenta ir lankas su tinklu, kurie bus pastatyti įrengus
aikštelę. Aikštelėje vyks įvairi sportinė veikla, bus organizuojamos varžybos, treniruotės, atsiras
galimybė turiningai ir sveikai leisti laisvalaikį, bendrauti, rungtyniauti. Taip pat bus įsigyti
mobilūs futbolo vartai, tad aikštelėje ir kitose vietose, bus galima žaisti futbolą. Partneriui Lygumų
bendruomenės centrui Dvariškių bendruomenė įsigis garso aparatūros komplektą. Įsigyta aparatūra
bus naudojama sporto ir kituose renginiuose, šventėse.
Vykdydama projektą Dvariškių bendruomenė planuoja pasitelkti 12 savanorių, kuriems
padedant bus surengti 4 aktyvaus laisvalaikio ir sporto renginiai. Vienas iš planuojamų – yra
Dvariškių bendruomenės renginys ,,Sportuokime kartu“, skirtas suburti bendruomenes ir paskatinti
jas jungtis į aktyviai laisvalaikį leidžiančių ir sportuojančių bendruomenių tinklą.
Paramos intensyvumas 80 proc., paramos suma 19 527,20 Eur su PVM. Asociacija
Dvariškių bendruomenė prie vietos projekto prisideda Pakruojo rajono savivaldybės biudžeto
lėšomis 4 882,05 Eur.
Pasiekimų rodikliai: projekto tikslinės grupės potencialių naudos gavėjų skaičius – 38
socialiai pažeidžiamų grupių atstovai, iš jų 26 vaikai, augantys 7 daugiavaikėse šeimose, 12 vaikų,
augančių 5 šeimose, kuriose vaikus augina vienas iš tėvų, į projekto veiklų įgyvendinimą bus
įtraukta 12 savanorių, bus organizuojami 4 sporto renginiai, kuriuose dalyvaus 136 dalyviai,
projekto rezultatais naudosis dviejų seniūnijų – Lygumų ir Klovainių seniūnijų gyventojai, viso 92
gyventojai.
Pasirinkta projekto viešinimo priemonė – plakatas, projektas bus viešinamas ir vykstančių
švenčių, renginių metu.

