Linkuvos krašto meno mėgėjų klubo vietos projektas
,,LINKUVOS KRAŠTO VAIKŲ IR JAUNIMO KŪRYBINIŲ IR MENINIŲ GEBĖJIMŲ
UGDYMAS“
PAKR-LEADER-6B-JS-5-11-2019
Vietos projekto vykdytojas Linkuvos krašto meno mėgėjų klubas, kodas 303267641,
Varpo g. 16, Linkuva, Linkuvos sen., Pakruojo r., klubo vadovas Methardas Zubas.
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 2020 m. birželio 17 d. Nr. BR1-180.
Vietos projekto vykdymo sutartis. Paramos sutartis nesudaroma, paraiška Nr. PAKRLEADER-6B-JS-5-11-2019 laikoma Sutartimi.
Projektas pradėtas įgyvendinti 2020 m. birželio 17 d.
Planuojama projekto pabaiga 2021 m. kovo 19 d.
Skirta paramos suma 9 772,00 Eur su PVM.
Projekto tikslas – jungti vaikus ir jaunimą meninei, muzikinei ir kūrybinei veiklai, skatinti
jaunimo kūrybinę saviraišką, formuoti platesnį kultūrinį akiratį.
Linkuvos krašto meno mėgėjų klubas įgyvendindamas vietos projektą „Linkuvos krašto
vaikų ir jaunimo kūrybinių ir meninių gebėjimų ugdymas“ sudarys palankias sąlygas vaikų ir
jaunimo laisvalaikio užimtumui plėtoti, skatins vaikų ir jaunimo tarpe pozityvų kūrybiškumą, bus
ugdoma meninė savimonė, saviraiška ir puoselėjami kūrybiniai gebėjimai, mažinama socialinė,
kultūrinė atskirtis. Linkuvos krašto žmonėms bus suteikta galimybė susipažinti su profesionaliuoju
menu bei vaikų ir jaunimo kūrybine menine neformalaus ugdymo veikla, daugiau dėmesio klubas
skirs mažiau galimybių turintiems vaikams ir jaunimui, sieks įtraukti juos į veiklas, sudaryti
palankias sąlygas savirealizacijai.
Projekto veikloms vykdyti meno mėgėjų klubas įsigis garso ir apšvietimo įrangos
komplektą, kurį sudaro muzikos instrumentai, mikrofonai, prožektoriai ir kita įranga. Projekte
numatyti vaikų ir jaunimo pomėgių būrelio užsiėmimai pagal parengtas Kūrybiškumo ir meninio
ugdymo programas bus vykdomos trijose Pakruojo rajono vietovėse: Linkuvoje, Triškonių ir
Bardiškių kaimuose. Numatoma, jog vietos projekto veiklų įgyvendinime dalyvaus 12 savanorių,
kurie prisidės prie projekte numatytų kūrybinių ir meninių vaikų ir jaunimo ugdymo veiklų
įgyvendinimo. Per vietos projekto įgyvendinimo laikotarpį bus surengti 24 vaikų ir jaunimo
užsiėmimai, bendra užsiėmimų trukmė – 48 val. Užsiėmimuose dalyvaujančių vaikų ir jaunimo
parengta meninė programa bus pristatyta Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti skirtame
renginyje. Viso projekto metu vaikai ir jaunimas dalyvaus muzikinėse, vokalo lavinimo, šokio ir
kitose kūrybinėse veiklose, dirbs ir mokysis iš profesionalių muzikantų, kultūrinės veiklos
organizavimo specialistų.
Paramos intensyvumas 80 proc., paramos suma 9 772,00 Eur su PVM. Linkuvos krašto
meno mėgėjų 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, jų narių skaičius 105 nariai. Projekto tikslinės grupės
potencialių naudos gavėjų skaičius – 14 asmenų (daugiavaikių šeimų bei vieno iš tėvų auginami
vaikai ir jaunimas). Projekto įgyvendinimo metu bus surengti 24 kūrybiškumo ir meninio ugdymo
užsiėmimai, juose dalyvaus 31 dalyvis, bus suorganizuotas 1 renginys, jame dalyvaus 76 dalyviai.
Pasirinkta projekto viešinimo priemonė – plakatas.

