Pareiškėjo pavadinimas: Juodkaimių bendruomenės centras
Strategijos prioritetas, pagal kurį teikiamas vietos projektas:
I Prioritetas ,,Kaimo infrastruktūros modernizavimas“
Strategijos priemonė ir veiklos sritis, pagal kurią teikiamas vietos projektas:
1.1. Priemonė „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“
1.1.2.Veiklos sritis – Kaimo vietovei svarbių pastatų pritaikymas gyventojų reikmėms
Projekto pavadinimas: „Juodkaimių bendruomenės namų įkūrimas ir pritaikymas bendruomenės ir
gyventojų poreikiams“
Paraiškos nr.: LEADER-12-KĖDAINIAI-02-001
Projekto tikslas - sukurti patrauklią aplinką Juodkaimių bendruomenės žmonių kultūrinių, šviečiamųjų ir
bendruomeninių poreikių tenkinimui, įkuriant bendruomenės namus.
Projekto uždaviniai:
- pastatyti bendruomenės namus;
- įsigyti baldus;
- įrengti patalpas ir pritaikyti visuomeniniams poreikiams;
- aktyvinti ir ugdyti bendruomeniškumą.
Projekto aprašymas:
Juodkaimių kaime gyvena 251 gyventojas. Iš jų: 35 - žmonės dirba mieste, 35 – kaime, o likusieji –
bedarbiai, pensijinio amžiaus žmonės, vaikai. Žmonės aktyviai dalyvauja bendruomenės centro
organizuojamuose renginiuose, kuriuos jis organizuoja nuo pat savo įsikūrimo 2003 m. vasario 5 d.
Juodkaimiuose, iki vietos projekto įgyvendinimo, nebuvo nei vieno viešos paskirties pastato, kuriame
galėtų susiburti gyventojai, todėl renginiai vykdavo tik vasaros sezono metu parkelyje, skirtame žmonių
visuomeniniams poreikiams tenkinti. Įgyvendinant vietos projektą buvo pastatyti bendruomenės namai,
sukurta patraukli ir saugi aplinka Juodkaimių bendruomenės žmonių kultūrinių, šviečiamųjų ir
bendruomeninių poreikių tenkinimui. Projekto tiesioginė tikslinė grupė – Juodkaimių kaimo bendruomenė,
kuri patirdavo nepatogumų negalėdama pilnai išnaudoti vietos veiklos galimybių organizuojant įvairius
visuomeninius, organizacinius renginius. Įgyvendinus numatytą projektą yra skatinamas
bendruomeniškumas, užtikrintas kokybiškesnis laisvalaikio, poilsio organizavimas, sukurta patrauklesnė
aplinka. Įgyvendinant projektą: pastatytas ir pilnai įrengtas 80 kv. m. dydžio bendruomenės namų pastatas,
įsigyti baldai (virtuvės baldų komplektas, spintelė su veidrodžiu, kabyklos, rašomasis stalas su kėde, sekcija
dokumentams, posėdžių stalas, kėdės). Įsigytais baldais apstatyti bendruomenės namai. Po projekto
įgyvendinimo bendruomenės namai prižiūrimi ir puoselėjami bendruomenės narių jėgomis bei surinktomis
paramos lėšomis. Ateityje Juodkaimių bendruomenės centras ketina dalyvauti verslumą skatinančioje
veikloje. Planuojama rengti teminio kaimo projektą, kartu dalyvaujant ir kitoje projektinėje veikloje.
Projekto įgyvendinimo trukmė: 24 mėn.
Projekto paramos suma (skirta/faktinė): 40 546,80 Eur/40 546,80 Eur.
Projekto partnerio (Kėdainių rajono savivaldybės administracija) indėlis (piniginis įnašas): 4 505,20 Eur.

