Šeduvos miesto bendruomenės vietos projektas
„Pažink, kurk, tobulėk“ Nr. RADV-LEADER-1C-M-6-4-2018
Vietos projekto vykdytojas Šeduvos miesto bendruomenė, kodas 300000462, Laisvės al. 6,
Šeduva, 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-3 „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“.
Sprendimas skirti parama. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos
2019 m. kovo 25 d. sprendimu.
Vietos projekto vykdymo sutartis Paramos sutartis nesudaroma, paraiška laikoma
Sutartimi.
Projektas pradėtas įgyvendinti 2019 m. kovo 27 d.
Planuojama projekto pabaiga 2020 m. kovo 31 d.
Projekto tikslas – Pasiūlyti naujas, įdomias ir įvairias mokymų rūšis, siekiant gyventojams
atsakyti į jiems rūpimus klausimus, padėti atskleisti jų asmenines savybes, surasti bendrus tikslus,
atsakyti į klausimus, kaip jų siekti, išmokyti dirbti komandoje, skatinti savanorystę, toleranciją,
formuoti įgūdžius, teigiamą požiūrį į mažiau galimybių turinčius asmenis, padėti praplėsti žinias ir
motyvuoti asmenis mokytis, generuoti idėjas ir jas įgyvendinti.
Šeduvos miestelio gyventojai, dalyvaudami mokymuose, kurie skirti skirtingo amžiaus ir
skirtingų interesų grupėms, mokydamiesi kartu dalinsis patirtimi, išmoks tolerantiškumo, generuos
idėjas, lavins įgūdžius, įgaus žinių ir išmoks tolerancijos. Tik draugiškoje bendruomenėje žmogus
gali jaustis komfortiškai ir saugiai planuoti savo gyvenimą.
Planuojami mokymai:
1. Kompleksinis asmens socialinių įgūdžių lavinimas – Focus’ED Akademija. Focus’ED
Akademija orientuojasi į 4 asmenybės vystymosi mokymų temas:
1) Asmens savybių atpažinimas ir vystymas, inovacijų skatinimas (ang. Qualities), 8
valandos, 15 dalyvių.
2) Bendravimo, komunikacijos, kūrybinis problemų sprendimas angl. Experience), 8
valandos, 15 dalyvių.
3) Nuostatų vystymas: formuojamas kultūrinis požiūris, tolerancija neįgaliesiems,
kitataučiams ir kt , supratimas kas yra nuostatos. (angl. Attitudes), 8 valandos, 15 dalyvių.
4) Per asmeninį dalyvavimą , mokymą, patirtį formuojami įgūdžiai ir mokymas juos
pritaikyti realiose situacijose. (angl Skills) – SPPĮ. 8 valandos, 15 dalyvių.
Šių mokymų tikslas - padėti žmonėms atrasti savo stipriąsias puses, kartu apibrėžiant
veiklas, kurios kelia daugiau teigiamų emocijų; padėti
pažinti savanorystės galimybes
bendruomenės nariams; išmokyti, kaip savanorystė gali padėti bendruomenei, kaip savanorystės
užsienyje praktika arba patirtis gali būti pritaikyta bendruomenės labui; padėti praplėsti žinias ir
motyvuoti jaunimą tarptautinei studijų patirčiai, planuojant savo karjerą; pristatyti tarptautines
mokymosi galimybes; pristatyti neformalaus ugdymo principus, tarpkultūrinio ugdymo svarbą; padėti
suvokti ką reiškia būti lyderiu, išgryninti kokias savybes turi lyderis; padėti bendruomenei suvokti
darbo komandoje svarbą ir gebėti spręsti tarpasmeninius konfliktus; išmokyti asmenį išsikelti tikslus,
juos planuoti, skatinti verslumą; išmokti aktyviai naudoti socialinius tinklus bendruomenės veiklai
vystyti.
2. Kompleksinė gamtos mokslų ugdymo erdvė – „PAVADINIMAS“ (praktiniai
užsiėmimai)
Tikslas: Šie užsiėmimai skirti šeimoms ir tinka visoms amžių grupėms: nuo mažiausių iki
senolių, kuriuos būtų galimybė pritraukti bendrai pažintinei veiklai, siekiant stiprinti kartų

bendravimą, propaguoti pagrindinius šeimos principus. Pagrindinis veiklos tikslas – propaguoti
STEAM krypties ugdymą. STEAM – tai tiksliųjų, gamtos, technologijų, inžinerijos mokslų ir menų
bei dizaino sintezė.
Planuojami praktiniai – informaciniai seminarai:
1) Pažink, bendrauk, kurk! (spalvų Chemija, Lego kaladėlės, sausas ledas) – 8 valandos, 2
dalyvių grupės po10 asmenų, viso 20 asmenų (rytinė, popietinė).
2) Pažink, bendrauk, kurk! (cheminis sodas, Lego kaladėlės, smagioji robotika) – 8
valandos, 2 dalyvių grupės po 10 asmenų, viso 20 asmenų (rytinė, popietinė).
3) Pažink, bendrauk, kurk! (užsiėmimai su LEGO kaladėlėmis), 8 valandos.2 dalyvių grupės
po 10 asmenų, viso 20 asmenų (rytinė, popietinė).
Sudaromos dvi dalyvių grupės dėl praktinių užsiėmimų trukmės skirtingoms amžių
grupėms. Pagrindinis praktinių seminarų tikslas - skatinti mokymosi visą gyvenimą praktiką, jos
pagalba suteikiant mokymosi galimybes bei žinių ir įgūdžių lavinimą. Šių užsiėmimų dėka bus
lavinami socialiniai įgūdžiai (kritinis mąstymas, bendravimas, grupinis darbas per STEAM praktikas)
ir fiziniai gebėjimai (smulkioji motorika, koordinacija kt). Šis mokymasis taip pat būtinas socialinei
įtraukčiai ir aktyviam pilietiškumui, ypatingai vertinant mažų miestelių galimybes.
3. Mokymai su LEGO SERIOUS PLAY Metodika
LEGO® Serious Play® (LSP) yra kritinio mąstymo, komunikacijos ir problemų sprendimų
technika skirta įmonėms, organizacijoms arba komandoms, siekiančioms sukurti naują vystymo(si)
strategiją, ieškančioms naujų idėjų ar atsakymų į rūpimus klausimus. Tai yra verslo, psichologijos ir
mokymosi mišinys, gebantis pilnai įtraukti kiekvieną dalyvį ir taip padidinti jo veiklos efektyvumą.
1) Komandos formavimas ir bendradarbiavimas su LSP , trukmė - 8 val, 15 dalyvių.
2) Design Sprint – kūrybinis bendruomenės iššūkių sprendimas, trukmė – 8 val, 15 dalyvių.
Tikslas ir siekiami rezultatai: sustiprinti Šeduvos miestelio gyventojų bendravimą ir
bendradarbiavimą; apibrėžti bendras vertybes ir sukurti bendrą vystymosi strategijos planą, suteikti
bendruomenės nariams praktinių žinių ir įrankių darbui su vietos gyventojais.
Mokymo temos siejasi su VPS prioriteto Nr. 1 priemonėmis LEADER -19.2-SAVA-5 ir
LEADER-19.2-SAVA-8, bei prioriteto Nr. 2 priemonėmis LEADER- LEADER-19.2-SAVA-9 ir
LEADER-19.2-SAVA-10.
Vietos projekto įgyvendinimui iš paramos lėšų būtina įsigyti: lektoriaus paslaugas, patalpų
nuoma, maitinimo paslaugas. Pareiškėjas įsipareigoja – organizuodamas mokymo paslaugų teikėjo
pirkimą, pirkimo sąlygose nustatyti ne mažesnius reikalavimus, negu nustatytos VP administravimo
taisyklėse.
Paramos intensyvumas 100 proc., prašoma paramos suma 14 028,42 Eur su PVM.
Pasiekimų rodikliai:
Eil.
Rodiklio pavadinimas
Nr.
1.
Mokymų skaičius (vnt.) ir planuojamas dalyvių skaičius
(vnt.)
2.
Praktinių-informacinių seminarų skaičius (vnt.) ir
planuojamas dalyvių skaičius (vnt.)
Vietos projekto vykdytojas viešins vietos projektą
https://www.radviliskiovvg.lt/ ir bendruomenės socialinėje paskyroje
https://www.facebook.com/groups/477407025609382/?ref=br_rs.

Pasiekimo reikšmė
6 mokymai ir 90 dalyvių
3 seminarai ir 60 dalyvių

internetiniame

puslapyje

