
Butėnų bendruomenės vietos projektas 

„Butėnų bendruomenės jaunimo užimtumo organizavimas ir plėtra“ 

Nr. RADV-LEADER-6B-JIS-6-2-2018 
 

 

Vietos projekto vykdytojas Butėnų bendruomenė, kodas 301695878, Taikos g. 30, Butėnų 

k., Radviliškio r. 

Projektas įgyvendinamas pagal vietos veiklos grupės „Radviliškio lyderis“ vietos plėtros 

strategijos „VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategiją 2016 – 2023 m.“ II 

prioriteto „Bendruomenės telkimas ir jaunimo įgalinimas mažinti socialinę atskirtį“ priemonę Nr. 

LEADER-19.2.-SAVA-10 „Jaunimo įtraukimas į vietos bendruomenės organizavimą ir socialinės 

atskirties mažinimą“. 

Sprendimas skirti parama. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos 

direktoriaus 2019 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. BR1-169. 

Vietos projekto vykdymo sutartis 2019 m. Liepos 1 d. Nr. RADV-LEADER-6B-JIS-6-2-

2018 

Projektas pradėtas įgyvendinti 2019 m. rugsėjo 1 d. 

Planuojama projekto pabaiga 2020 m. rugpjūčio 31 d. 

Projekto tikslas – Išplėsti Butėnų bendruomenės materialinę bazę, skirtą kaimo vaikų ir 

jaunimo neformaliam ugdymui ir tokiu būdu organizuoti bei skatinti jų patyriminį ugdymą, tiesiogiai 

susijusį su bendruomenės organizavimu ir socialinės atskirties mažinimu. 

Siekiant ir toliau turtinti kaime gyvenančių vaikų ir jaunimo laisvalaikį bei skatinti 

patyriminį ugdymą projekto veiklomis siekiama gerinti sąlygas visai organizuojamai veiklai ir 

šaltuoju metų laiku. Bendruomenės valdomose patalpose nėra įrengto šildymo, o šaltuoju sezonu 

šiluma yra užtikrinama tik atskirų šildytuvų pagalba – tai nėra ekonomiška ir minimaliai 

komfortabilu. Todėl iš paramos lėšų planuojama įrengti šildymą, kad visa bendruomenės 

organizuojama veikla būtų vykdoma šiltuoju ir šaltuoju metų laiku. 

Didelis dėmesys bus skiriamas patyriminiam ugdymui, siekiant žadinti vaikų dėmesį ir 

motyvaciją, derinti turimas žinias ir patirtį su naujai įgytomis žiniomis. Šiam tikslui pasiekti iš 

paramos lėšų planuojama įsigyti multifunkcinę krosnį kulinarijos ir kepimo pamokėlėms, bei siuvimo 

mašiną – papuošalų gamybos ir siuvimo pradmenų pamokėlėms. Planuojama rengti literatūrines 

pamokėles – vyresni bendruomenės nariai supažindins vaikus su vaistažolių pasauliu, bus žaidžiami 

stalo žaidimai – šiam tikslui tinkamai pasiekti iš paramos lėšų planuojama įsigyti baldus ir grindų 

dangą. 

Patyriminio ugdymo objektas yra ne asmuo, o grupė – šis metodas remiasi noru savo 

veiksmus įvertinti, apmąstyti ir keisti. Labai svarbus metodo elementas – visų dalyvių refleksija, 

įgytos patirties įvertinimas. Vienas iš pagrindinių bendruomenės tikslų  - kaime gyvenančių vaikų 

užimtumas vasaros metu, nes daugelis tėvų neišgali vaikų lavinti mokomose vaikų stovyklose. Šiam 

tikslui įgyvendinti iš paramos lėšų planuojama surengti tris dienines jaunimo stovyklas skirtingomis 

temomis. Stovyklų metu taip pat planuojama ir išvykos į Kleboniškio etnografinį muziejų, Raginėnų 

piliakalnį, Burbiškio dvarą. 

Siekiant išlaikyti esamus bendruomenės jaunimo sportinius pasiekimus ir skatinti naujus, iš 

paramos lėšų planuojama įsigyti bėgimo takelį, kojų treniruoklį, bei du batutus. 

Kadangi bendruomenė jungia įvairaus amžiaus ir patirties narius, bus sukurtos sąlygos 

jaunimui įsitraukti į bendruomenės veiklą, suskatintas neformalus ugdymas, sudarytos sąlygos 

perduoti vietos jaunimui bendruomenėje egzistuojantį socialinį kapitalą, o vyresnio amžiaus 

žmonėms perimti jaunimo siūlomas idėjas, bendrą veiklą siejant su darbo kultūros ugdymu ir 

socialinių inovacijų įgyvendinimu skirtų socialinei atskirčiai mažinti. 



Įgyvendinus projektą ne tik jaunimas, bet ir vyresnio amžiaus žmonės bendruomenės 

namuose turės visas sąlygas turiningai leisti laisvalaikį, dalintis patirtimi, dalyvaujant įvairiuose 

bendruomenės organizuojamose veiklose, ištisus metus.  

Paramos intensyvumas 80 proc., prašoma paramos suma 36 870,00 Eur su PVM. Projekto 

partneris Radviliškio rajono savivaldybės administracija prie projekto prisidės 20 proc. biudžeto 

lėšomis (t. y. iki 9 217,00 Eur su PVM). 

Pasiekimų rodikliai:  

  

Eil. 

Nr. 

Rodiklio pavadinimas Pasiekimo reikšmė 

1. Projekto naudos gavėjų skaičius (vnt.) 353 

2. Į projekto veiklas įtrauktų socialiai pažeidžiamų grupių 

atstovų skaičius (vnt.) 

20 

3. Renginių skaičius (vnt.) 3 stovyklos/5 renginiai 

4. Renginių dalyvių skaičius  40 dalyvių (stovyklų dalyviai)/ 

320 dalyvių (renginių 

dalyviai) 

5. Renginių skaičius ir dalyvių skaičius kontrolės laikotarpiu 

(vnt.) 

15 renginių/960 dalyvių 

1m. – 5 renginiai/320 dalyviai 

2 m. – 5 renginiai/320 dalyviai 

3 m. – 5 renginiai/320 dalyvių 

  

 

Vietos projekto viešinimas bus organizuojamas pareiškėjo lėšomis, numatytas A3 formato 

plakatas, vadovaudamasis viešinimo taisyklių reikalavimais, bei įsigytą ilgalaikį turtą ženklins 

išorinėmis ženklinimo priemonėmis su visais programos logotipais. 

 

 


