Noreikonių jaunimo klubo vietos projektas
,,Noreikoniai – tiltas, jungiantis jaunimo ir bendruomenių veiklas“
Nr. PAKR-LEADER-6B-J-3-8
Vietos projekto vykdytojas, Noreikonių jaunimo klubas, kodas 168293322, Kruojos g.
7, Noreikonių k., Pakruojo r., klubo pirmininkė Regyna Rakauskė.
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 25 d.
Vietos projekto vykdymo sutartis. Paramos sutartis nesudaroma, paraiška laikoma
Sutartimi.
Projektas pradėtas įgyvendinti 2018 m. birželio 25 d.
Planuojama projekto pabaiga 2018 m. gruodžio 31 d.
Skirta paramos suma 7 141,00 Eur su PVM
Projekto tikslas – suburti Noreikonių ir Triškonių kaimų vaikus, jaunimą ir visus
bendruomenės narius bendrai veiklai, savanorystei, suformuojant patrauklią aplinką turiningam
laisvalaikiui, sportui, profesinių įgūdžių bei kitų naudingų veiklų, mažinančių socialinę atskirtį,
vykdymui.
Noreikonių jaunimo klubas susitarė veikti bendrai ir pasirašė bendradarbiavimo sutartį su
Triškonių jaunimo klubu, kartu siekdami projekto tikslų. Projekto metu numatoma viešąją erdvę,
esančią Noreikonių kaime, šalia Kruojos upės ir jos pakrantę, pritaikyti poilsiui bei įvairioms
veikloms gamtoje. Siekiant suformuoti profesinius maisto gaminimo įgūdžius Noreikoniuose, bus
organizuojama darbo stovykla jaunimui, vedami praktiniai užsiėmimai, mokant jaunimą lauko
sąlygomis pagaminti paprastus ir skanius patiekalus. Noreikoniečiai sieks suburti kuo daugiau
jaunimo, šeimų su vaikais, bendruomenės narių, norinčių įdomiau ir įvairiau praleisti laisvalaikį.
Bus įsigyjama kompiuterinė, programinė, vaizdo bei garso įranga, kad gamtoje būtų galima žiūrėti
filmus, varžybas, žaisti virtualius žaidimus, diskutuoti, dainuoti karaokę, pateikti vaizdinę
medžiagą. Bus įsigyjama elektros ir apšvietimo prekės, nes renginiai bus organizuojami ir žiemą,
apšviečiant ir papuošiant kaimų teritorijas šviesos efektais ir girliandomis. Projekto metu bus
organizuojamos įvairios sportinės varžybos, kurioms bus įsigyjama įvairi sporto ir laisvalaikio
įranga bei prekės. Jaunimo darbo stovyklos, renginiai, varžybos, šeimų vakarai bus organizuojami
ne tik projekto įgyvendinimo metu, bet nuolat ir sistemingai projekto kontrolės laikotarpiu.
Siekiant paskatinti jaunimą bendradarbiauti, mokytis verslumo, susipažinti su kitų rajonų
organizacijų veiklomis, padedančiomis formuoti jaunimo profesinius įgūdžius, pasidalinti patirtimi,
bus organizuotos išvykos į kitus šalies regionus, tuo tikslu bus įsigyjama transporto nuomos
paslauga. Projekto metu įsigyta įranga ir kitos prekės bus naudojama sistemingai, renginiai bus
organizuojami kasmet, visu projekto kontrolės laikotarpiu.
Įgyvendinant projektą dalyvaus 20 savanorių, kurie atliks savanoriškus darbus.
Įgyvendinant projektą bendradarbiaus dvi jaunimo organizacijos. Planuojama, kad projekto tikslinės
grupės potencialių naudos gavėjų skaičius bus Noreikonių ir Triškonių kaimuose gyvenantys vaikai
ir jaunimas nuo 8 iki 29 metų. Projekto įgyvendinimo metu bus suorganizuoti 9 renginiai, kuriuose
numatomas 345 dalyvių skaičius.
Noreikonių jaunimo klubas prie vietos projekto prisidės savanorišku darbu ir Pakruojo
rajono savivaldybės biudžeto lėšomis.
Pasirinkta projekto viešinimo priemonė – straipsnis spaudoje.

