ĮGYVENDINTAS
VO „Kutiškių kaimo bendruomenė“ vietos projektas
„Pramogauk, sportuok ir pažink savo kraštą“
Nr. RADV-LEADER-6B-JIS-8-3-2019
Vietos projekto vykdytojas VO „Kutiškių kaimo bendruomenė“, kodas 300025412, Pušų
g. 37, Kutiškių k., Radviliškio r.
Projektas įgyvendintas 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-9 „Bendradarbiavimo tinklų ir savanoriškos veiklos organizavimas“.
Sprendimas skirti parama. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos
direktoriaus 2019 m. birželio 21 d. įsakymu Nr. BR1-179.
Vietos projekto vykdymo sutartis 2019 m. liepos 3 d. Nr. RADV-LEADER-6B-JIS-8-32019, skirta paramos suma 38 784,00 Eur su PVM.
Projektas pradėtas įgyvendinti 2019 m. birželio 30 d.
Projektas baigtas įgyvendinti, mokėjimo prašymas ir įgyvendinimo ataskaita pateikta 2019
m. rugsėjo 18 d., išmokėta paramos suma 38 769,48 Eur su PVM.
Projekto tikslas – Puoselėjant bendruomeniškumą ir kuriant tematinius bendradarbiavimo
tinklus su kitomis bendruomenėmis plėtoti sveikos gyvensenos ir sporto veiklas, gerinti jaunimo
užimtumą, bei vykdyti veiklas, susijusias su krašto tradicijų pažinimu.
Projekto rezultatai:
VO „Kutiškių kaimo bendruomenė“ įgyvendino vietos projektą bendradarbiaudami su
Radviliškio rajono savivaldybės administracija, Šiaulėniškių bendruomene ir Daugėlaičių kaimo
bendruomene. Projekto metu buvo įrengta krepšinio aikštele 390 kv. m., įsigytas pripučiamas batutas,
organizuotas dviražių žygis, organizuojamos paskaitos, surengtos parodomosios karate programos ir
paskaitos apie kovos menų naudą, rizikas ir jų panaudojimą realiame gyvenime, bei organizuotas
projekto rezultatų pristatymo renginys. Projekto metu įrengta krepšinio aikštelė ir nupirktas batutas
buvo naudojamas renginiuose ir bus naudojama sistemingai, kasmet organizuojamuose renginiuose
projekto kontrolės laikotarpiu.
Projektas sudarė sąlygas telkti kaimo gyventojus ir juos atstovaujančias NVO į tematinius
bendradarbiavimo tinklus, skatinant savanorišką veiklą ir ją nukreipti socialinės integracijos linkme.
Atsirado daugiau galimybių gyventojams plėtojant fizinio aktyvumo veiklas ir propaguojant sveiką
gyvenimo būdą. Atnaujinta krepšinio aikštelė, nupirktas pripučiamas batutas, todėl Kutiškių kaimo
bendruomenei ir aplinkinių seniūnijų ir kaimo gyventojams atsirado geresnės galimybės užsiimti
sportu (sporto aikštelė, pripučiamas batutas). Tai skatina didesnį jaunimo užimtumą ir įdomesnį
laisvalaikio praleidimą. Atsižvelgiant į tai, projekto rezultatai pagerina Kutiškių kaimo gyventojų
gyvenimo kokybę sporto ir laisvalaikio srityse, bei sukuria palankią socialinę aplinką tarp Kutiškių
kaimo, Daugėlaičių ir Šiaulėnų gyventojų. Taip pat, gyventojai skatinami labiau įsitraukti į
turiningesnę veiklą, propaguoti aktyvų ir sveiką gyvenimo būdą, kadangi sukurta patraukli ir patogi
erdvė Kutiškių kaimo bendruomenėje.
Siekiant populiarinti sveiką gyvenseną ir skatinant jaunimo užimtumą, bei bendruomenes ir
aplinkinių seniūnijų gyventojų aktyvesnę kultūrinę ir bendruomeninę veiklą. Įgyvendinant projektą
vykdytos 5 projekte numatytas veiklas:

1. Krepšinio aikštelės ir suoliukų įrengimas;
2. Paskaitų ciklas apie sveiką gyvenseną ir ligų prevenciją (surengtos paskaitos
Šiaulėnuose, Kutiškiuose ir Daugėlaičiuose);
3. Sporto aktyvumo veiklos: parodomosios karate programos jaunimui (surengta
Kutiškiuose, Šiaulėnuose ir Daugėlaičiuose);
4. Dviračių žygio maršrutu Kutiškiai – Daugėlaičiai – Šiaulėnai, organizavimas (suburiant
Kutiškių, Šiaulėniškių ir Daugėlaičių kaimo bendruomenė organizuotas dviračių žygis);
5. Renginys „Pramogauk ir sportuok linksmai“ su kultūrine programa, krepšinio,
futbolo varžybomis ir pramogomis vaikams, organizavimas.
Projekto veiklose dalyvavo 226 asmenys iš Radviliškio ir Šiaulėnų seniūnijų, gyventojų
gaunančių naudą dėl pagerintos infrastruktūros 1601, baigiamajame renginyje dalyvavo 107 dalyviai.
VO „Kutiškių kaimo bendruomenė“ prie vietos projekto prisidėjo Radviliškio rajono
savivaldybė biudžeto lėšomis (9 692,42 Eur su PVM).
Projekto metu buvo vykdomas projekto viešinimas, kuris įgyvendintas paramos viešinimo
aiškinamajame stende adresu: Radviliškio rajono savivaldybė, Radviliškio seniūnija, Kutiškių k.,
Pušų g. 37.

