PRITARTA
Kauno rajono savivaldybės tarybos
2022 m. vasario 24 d. sprendimu Nr. TS-60

KAUNO R. GARLIAVOS SPORTO IR KULTŪROS CENTRO 2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
I. INFORMACIJA APIE ĮSTAIGĄ
1.1. Savivaldybės įstaigos juridinis adresas: Vasario 16-osios g. 8, Garliava, LT-53216 Kauno r.
1.2. Telefono Nr.: +370 37 300 674
1.3. El. pašto adresas: info@garliavossc.lt
1.4. Interneto svetainės adresas: www.garliavosskc.lt
1.5. Socialinių tinklų platformos adresai:
Facebook/ https://www.facebook.com/garliavossc
Youtube/ https://www.youtube.com/channel/UCRUMtQ1lVkbxeg0aAbNYE9g/
1.6. Vidaus struktūra (laisvalaikio salės): neturime.
1.7. Centro savivalda: Centro tarybos sudėtis patvirtinta Centro direktoriaus įsakymu 2021-06-15 Nr. V1-11a (7 asmenys: 3 atstovai iš
Centro darbuotojų, 2 seniūnijos atstovai – seniūnas ir jo deleguotas asmuo (Garliavos seniūnija), 2 bendruomeninių organizacijų atstovai
(Garliavos seniūnija).
1.8. Centrui suteikta II kategorija.
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II. VADOVO ŽODIS
Garliavos sporto ir kultūros centre (toliau – Centras) įvykdytos beveik visos suplanuotos veiklos ir renginiai pagal numatytą ir
patvirtintą 2021 metų veiklos bei 2021 – 2023 metų strateginį planą. Vienas iš pagrindinių tikslų – kokybiškas bendruomenės kultūrinių ir
sportinių poreikių tenkinimas. Centre teikiamos visapusiškos, kokybiškos ir modernios sporto bei kultūros paslaugos. Įstaigos balanse didžiausia
rajone multifunkcinė salė, vienu metu galinti aptarnauti didžiausią Garliavos miesto ir apylinkių bei Kauno rajono gyventojų skaičių.
Pagrindinėje salėje vyksta ne tik rajoniniai, respublikiniai, bet ir tarptautiniai sporto renginiai bei varžybos.
2021 m. Centre žaidė ir treniravosi moterų rankinio komanda HC „Garliava SM – CASCADA“, atstovaujanti Kauno rajoną
aukščiausioje šalies rankinio lygoje. Ši namų komanda tapo 2020/2021 m. sezono LRF (Lietuvos rankinio federacija) čempionato nugalėtoja.
Kauno rajono HC „Garliava SM – CASCADA“ taip pat laimėjo 2021 m. LRF taurę. Nuomos pagrindu 2021 m. Centro salėje varžybas
organizavo vyrų rankinio klubas ,,Kauno Ąžuolas“ (Lietuvos rankinio lyga). Taip pat vyko ir tebevyksta NKL (Nacionalinė krepšinio lyga)
čempionato, kuriame žaidžia Kauno rajono krepšinio klubas „Atletas“, 2021/2022 m. sezono varžybos.
Metų pradžioje kūrėme planus, kaip kultūros pasiūlą padaryti žiūrovams patrauklesnę, įvairesnę ir prieinamesnę. Gimė idėja statyti
kultūros priestatą virš antrosios automobilių stovėjimo aikštelės, nemažinant automobilių stovėjimo vietų skaičiaus. Priestate planuojama įrengti
400 – 500 vietų amfiteatrinę kultūros reikmėms skirtą salę, priešsalį parodoms, patalpas meno mėgėjų kolektyvų repeticijoms bei
koncertuojančių kolektyvų priėmimui. Virš pastato, ketvirtame aukšte, planuojama įrengti vasaros terasą su restoranu įvairiems renginiams,
veikloms bei projektams. Idėja pristatyta savivaldybės vadovams ir jai pritarta. Gautas NŽT pritarimas dėl detaliojo plano keitimo. Pradėti
parengiamieji darbai, padaryta sklypo topografinė nuotrauka.
2021 m. sukurta nauja įstaigos internetinė svetainė www.garliavosskc.lt, youtube kanalas „Garliavos sporto ir kultūros centras“.
Lietuvos respublikos vyriausybei (toliau – LR Vyriausybė) paskelbus karantiną, darbuotojai kūrė virtualų turinį, kuris buvo
publikuojamas viešojoje erdvėje. Buvo kuriamos skaitmeninės kultūros veiklos: mokomosios edukacinės pamokos bei užsiėmimai, filmukai,
muzikinės rubrikos ir teatriniai siužetai.
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Atšaukus karantiną, buvo tęsiamas projektinių (sporto ir kultūros) veiklų įgyvendinimas bei kitų renginių organizavimas. Siekiant
paskatinti jaunimo veiklumą, kūrybingumą, sudarant sąlygas ir galimybes jų kūrybinio potencialo raiškai, Garliavoje inicijuotas ir įgyvendintas
Jaunimo muzikos festivalis „Mūz‘on‘as 2“. Antrą sezoną kuriama Garliavoje esančių parkų – „Kaimynystės“ ir „Šimtmečio“ – pritaikymo
tradicija: organizuojami renginiai „Skambantis parkas“. Taip pat organizuotos vaikams, suaugusiems ir senjorams trijų sporto projektų tęstinės
veiklos: krepšinis, smiginis, karatė, šiaurietiškas ėjimas.
Atlikta abiejų centrui priklausančių pastatų (Vasario 16-osios g. 8 ir Liepų g. 17) stogų techninės būklės įvertinimo ekspertizė. Dėl
saulės fotovoltinės elektrinės įrengimo ant stogo pastato, esančio Vasario 16-osios g. 8, ekspertų išvada buvo neigiama.
Pagrindinis iššūkis, su kuriuo susidurta įgyvendinant numatytas veiklas, – pasyvokas bendruomenės įsijungimas į organizuojamus
sporto ir kultūros renginius. Dėl pandeminės situacijos žmonės vengė lankytis renginiuose, be to jų lankymasis buvo apribotas, sugriežtinus
sąlygas dėl galimybių pasų.
III. PRIORITETAI
Eil. Nr.
1.

2.

Prioritetinės veiklos sritys

Veiklos priemonės

Įgyvendinta/neįgyvendinta

Pastabos

Dalyvavimas Kauno r. sav. 1.1 Paruošti programas, tinkančias Kauno r.
organizuojamuose
sav. organizuojamiems renginiams ir
renginiuose, svarbiausių datų minėtinoms datoms pagal numatytą planą.
minėjimuose.
1.2
Dalyvauti
Kauno
r.
sav.
organizuojamuose renginiuose ir pristatyti
paruoštas programas.

Įgyvendinta

Bendruomenės narių užimtumo
skatinimas,
organizuojant
šiuolaikinius
standartus
atitinkančius, aukšto meninio
lygio, sporto ir kultūros
renginius.

Įgyvendinta

Paruoštos programos: Mastaičių
naujos mokyklos ir baseino
renovacijos pradžiai pažymėti,
Juozo Lukšos Daumanto pagerbimo
renginyje, Kauno r. savivaldybės
Gabių mokinių pagerbimo šventėje,
Kauno r. Mokytojų dienos šventėje.
Nuolat prižiūrimos krepšinio ir
tinklinio lauko aikštelės. Keičiami
krepšinio
tinkleliai,
tvarkoma
aplinka.
Tinklinio
aikštelei
papildomai
atvežta
smėlio,
taisomas tinklas.
Suformuota anketa ir atlikta išsami

2.1 Sudaryti sąlygas bendruomenės nariams
sportuoti krepšinio ir tinklinio lauko
aikštelėse, esančiose Centro prieigose.
2.2 Įvairiomis formomis tirti bendruomenės
narių kultūrinius – sportinius poreikius,
išanalizavus gautas išvadas planuoti
tolimesnę renginių veiklą.

Įgyvendinta

Įgyvendinta
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analizė, siekiant sužinoti, kokie
sporto ir kultūros užsiėmimai bei
veiklos
yra
aktualūs
vietos
gyventojams.

3.

Bendradarbiavimas
su
įvairiomis
organizacijomis
įtraukiant vietos bendruomenę
ir
meno
kolektyvus
į
organizuojamas veiklas, kurios
inicijuojamos ne tik uždarose
patalpose, bet ir atvirose
viešose erdvėse.

2.3 Organizuoti tęstines projektines veiklas,
skatinant bendruomenės narių užimtumą.
2.4 Organizuoti kultūros ir sporto renginius,
ieškant naujų galimybių inicijuojamoje
veikloje.
2.5
Kviesti
profesionalius
atlikėjus/sportininkus į organizuojamus
sporto ir kultūros renginius.
3.1 Bendradarbiauti su KEKS‘2022 (Fluxus
Labas!) koordinatoriais ir pagal atskirą planą
įgyvendinti projektus, įtraukiant vietos
bendruomenę į bendras sporto ir kultūros
veiklas.
Bendradarbiauti su partneriais VšĮ „Lietuvos
idėjų forumas“, KEKS 2022 organizuojant
maisto kultūros festivalį Skanaus: Europos
virtuvės.
3.2 Bendradarbiauti ir palaikyti glaudžius
ryšius, dalinantis kultūrine patirtimi, su
Garliavoje ir Kauno rajone veikiančiomis
institucijomis:
Fluxus
Labas!Garliava,
Kauno r. sav. Viešoji biblioteka, Garliavos
neįgaliųjų draugija, Garliavos bendruomenės
centras ,,Gaida“, Garliavos ugdymo įstaigos
ir kt. organizacijomis (Kaunas‘2022),
dalinantis kultūrine patirtimi.
3.3 Organizuoti mėgėjų meno kolektyvų
veiklą,
dalyvavimą
konkursuose,
koncertinėse išvykose, vietiniuose bei
tarptautiniuose
festivaliuose.
Rengti
spektaklius, kultūrines programas ne tik
patalpose, bet ir viešose vietose (Garliavos
Šimtmečio ir Kaimynystės parkai).

Įgyvendinta
Įgyvendinta
Įgyvendinta
Neįgyvendinta

Maisto ir kultūros festivalis
„Skanaus:
Europos
virtuvės“
nebuvo
organizuotas
dėl
pandeminės situacijos Lietuvoje ir
pasaulyje.

Įgyvendinta

Įgyvendinta

Mėgėjų meno kolektyvai išvykų į
tarptautinius festivalius – konkursus
atsisakė, dėl esamos pandeminės
situacijos.
Kiekvieną ketvirtadienį visą vasarą
(birželis – rugpjūtis) vyko koncertai
Kaimynystės parke ,,Skambantis
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parkas 2“, Šeimų piknikas ,,Išjunk
TV-8“, Liepos 6-osios minėjimas
Šimtmečio parke.

IV. PERSONALAS
4.1 Personalo kaita dviejų metų laikotarpiu (lyginamuoju principu)
Eil.

Fizinių asmenų skaičius

Užimtų etatų skaičius

Fizinių asmenų skaičius

Užimtų etatų skaičius

Nr.

2020 m.

2020 m.

2021 m.

2021 m.

1.

24 asmenys

20 etatų

24 asmenys (3 mėn. – 25 asm.)

20 etatų (3 mėn. – 21 et.)

Pastabos:
* Nuo 2021 m. rugsėjo mėn. naujai pradėjo dirbti reklamos, grafinio dizaino specialistė, kuri po trijų mėnesių bandomojo laikotarpio buvo
atleista iš darbo, nes neatitiko šioms pareigybėms keliamų reikalavimų. Iš darbo išėjus direktoriaus pavaduotojai (kultūrai,) į jos vietą buvo
priimta nauja darbuotoja. Kita Centro darbuotojų kaita buvo laikina, buvo priimti keli asmenys pavaduoti centro darbuotojų, turinčių dėl ligos
nedarbingumo pažymėjimus.
** Poreikis: reklamos ir grafinio dizaino specialistas; šiuolaikinio šokio meno vadovo etatas; du valytojų etatai.
4.2 Kvalifikacijos kėlimas, mokymai
Seminaruose dalyvavusių darbuotojų skaičius
Eil.
Nr.

1.
2.

Iš jų
Kvalifikacijos kėlimo kursų, seminarų, mokymų susistemintos temos

Žanriniai seminarai/ profesiniai mokymai
(etnokultūra, choreografija, teatras, muzika, technologijos, dailė, projektinė
veikla, techniniai mokymai.)
Grafinio dizaino seminarai

Iš
viso

Kūrybinių
darbuotojų

Direktorius

12

11

1

1

1

6
3.
4.
5.
6.

Marketingo ir rinkodaros seminarai.
(Skaitmeninės komunikacijos kanalai, reklama)
Įvairaus pobūdžio seminarai
(skaitmeninis raštingumas, individuali veikla, viešosios paslaugos, suaugusiųjų
švietimas, viešasis kalbėjimas, autorinių teisių apsauga ir kt.).
Vadybos/ raštvedybos seminarai
Sporto seminarai

1

1

11

8

5
2

5

1

Darbuotojams reikalingi žanriniai – profesiniai, vadybos, lyderystės, skaitmeninio raštingumo, komunikacijos, emocinio intelekto ugdymo
seminarai ir mokymai.
V. VEIKLOS REZULTATAI
Eil.
Nr.
1.

Renginiai

2.
3.

Parodos
Akcijos/ iniciatyvos

4.

Kitos veiklos
(ekspedicijos, ir t.t.)
Kultūros centro
organizuoti rajono
renginiai(deleguoti)

5.

Veiklos sritis

(renginių sk.)

Įgyvendinti rezultatai (žiūrovų sk.)

1.1. valstybinės šventės - 5
1.2. koncertai pramoginės/pop muzikos – 7
1.3. koncertai (klasikinės, džiazo muzikos) – 3
1.4. etnokultūriniai renginiai – 6
1.5. edukaciniai renginiai – 3
1.5. spektakliai – 1
1.7. kiti renginiai – 24
1.8. kultūros renginiai (vykdyti su partneriais) – 24
1.8. sporto renginiai – 157
1.9. sporto renginiai (vykdyti kartu su partneriais, KRSM
ir nuoma) – 175
5
3

750 (Facebook - 1686, Youtube -568)
935 (Facebook – 4176)
200 (Facebook – 1016)
342 (Facebook – 1474)
50 (Facebook – 29)
150 (Facebook – 630)
250 (Facebook – 5206)
1000 (Facebook – 3600)
1450
9000

1

30

3

500

528 (Facebook – 1300)
100
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Vasaros metu buvo bandomos organizuoti vaikų užimtumo stovyklos, deja, jos nepasiteisino. Centro mėgėjų meno kolektyvų vadovai ir
jų vykdoma veikla vaikų nesudomino. Sporto užsiėmimai taip pat nesulaukė didelio susidomėjimo.
Šalia sėkmingai suorganizuotų tradicinių renginių, vykdomų pagal Centro veiklos planą, Garliavos Kaimynystės parke antrą kartą
inicijuotas vasaros renginių ciklas „Skambantis parkas 2“, kuriame visą vasarą (birželis, liepa, rugpjūtis) kiekvieną ketvirtadienį bendruomenės
nariai buvo kviečiami į nemokamus koncertus. Antrą kartą organizuotas Jaunimo muzikos festivalis „Mūz‘on‘as 2“ (projektą finansavo Lietuvos
kultūros taryba ir Kauno rajono savivaldybė). Atsižvelgiant į pandeminę situaciją, renginiai buvo transliuojami tiesiogiai GSKC FB profilyje.
2021 m. etnokultūrinio pobūdžio renginiuose dalyvavo Centro folkloro ansamblis „Gegutala“ bei vyresniųjų liaudies šokių grupė
„Ąžuolas“. Suorganizuoti 6 etnokultūrinio pobūdžio renginiai. Minėti kolektyvai koncertavo vasaros renginių cikle „Skambantis parkas 2“ (3
renginiai). Penktą kartą organizuota etninės kultūros akcija „Visa BALTICA šoka“.
MĖGĖJŲ MENO KOLEKTYVŲ VEIKLA
Eil.
Nr.

1.

2.

3.

4.

Mėgėjų meno
kolektyvo
pavadinimas ir
kategorija

Dalyvių
skaičius

Veikla įstaigoje
ir KRS
renginiuose (sk.)

Dalyvavimas
konkursuose,
festivaliuose, kuriuose
buvo vertinama/sk.

Folkloro
ansamblis
„Gegutala“
I kategorija
Vyresniųjų
liaudiškų
šokių grupė „Ąžuolas“
I kategorija

29

14

0

28

7

2

Suaugusiųjų
mėgėjų
teatras „Be pavadinimo“
III kategorija

12

8

1

Vaikų liaudies šokių
kolektyvas „Tauškutis”

14

0

0

Pasiekimai

,,Pora už poros“ LNKC komisijos
įvertinimas – ,,Laureatas“. ,,Iš aplinkui“
LNKC komisijos įvertinimas – ,,Mažasis
laureatas“.
XXV Lietuvos suaugusiųjų mėgėjų teatrų
apžiūroje šventėje ,,Atspindžiai“ pelnytas
įvertinimas GERAI
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Vokalinis
„C.re.do“

kolektyvas

23

4

4

5.

,,Mes
dar
dainuosim“
komisijos
įvertinimas – 2 vieta;
„Sidabriniai balsai“ komisijos įvertinimas
– 1 turo aukso diplomas;
,,Nemunėlio
vingiai“
komisijos
įvertinimas kolektyvo solistei – 2 vieta;
,,Kur giria žaliuoja“ komisijos įvertinimas
– 1 vieta.

2021 m. mėgėjų meno kolektyvų skaičius išliko stabilus, naujų kolektyvų įkurta nebuvo. Mėgėjų meno kolektyvų narių skaičius taip pat
nedaug pakito.
Centre veikė 8 sporto klubai ir būreliai. Nuo rugsėjo mėn. nauja trenerė pradėjo vesti sveikatingumo ir sporto užsiėmimus.
Bendradarbiavimo pagrindu Centro patalpomis naudojasi Garliavos Jonučių progimnazija, Garliavos Juozo Lukšos gimnazija, Kauno r.
sporto mokykla.
DALYVAVIMAS VŠĮ „KAUNAS 2022“ PROGRAMOJE
2021 m., palaikant „KEKS 2022“ iniciatyvas, buvo planuojamas organizuoti keturių dienų (rugsėjo 2 – 5 dienomis) Tarptautinis maisto
ir kultūros festivalis. Dėl susiklosčiusios pandeminės situacijos festivalį nuspręsta perkelti į kitus metus.
Kartu su „KEKS 2022“ inicijavome idėją

švęsti Laimės dieną „Emocija su teatru“. Nuotoliniu būdu transliavome Jurbarko r.

Skirsnemunės mėgėjų teatro spektaklį „Paskubėjo“.
„KEKS‘2022“ komanda dalyvavo šeimų piknike „Išjunk Televizorių-8“, vedė edukacinį renginį „Atrask Garliavos kvapą“.
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VI. BIUDŽETO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS, MATERIALINĖS BAZĖS STIPRINIMAS
8.1. Finansavimas, jo šaltiniai, įstaigos turtas:
Savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos
(steigėjo) skirtos lėšos (Eurais)
darbo užmokesčiui
(neatskaičiavus
mokesčių)

iš viso

Kauno r.
Garliavos
sporto ir
kultūros
centras

Gautos lėšos (Eurais)

gautos
lėšos
(2+4+5+
6)

iš viso

2

iš jų
kultūros
ir meno
darbuot
ojams
3

1

369852

258057

121992

veiklai
4

infrastru
ktūrai
išlaikyti
5

ilgalaikiam
materialiaj
am turtui
atnaujinti
ar įsigyti
6

pajamos
už
teikiama
s
paslauga
s
7

regioninių
kultūros
projektų
(„Tolygi
raida")
lėšos
8

kitų
projektų
įgyvendin
imo
lėšos*
9

66076

39022

6697

35998

6000

8226

lėšos iš
privačių
rėmėjų
10

neforma
laus
ugdymo
krepšeli
o lėšos
11

kultūr
os
paso
lėšos
12

iš viso
gautos
lėšos
(7+8+9+
10+11+1
2)
13

244

-

-

50468

*Lėšos gautos iš Europos sąjungos, Lietuvos kultūros tarybos (išskyrus „Tolygi raida"), Žemės ūkio ministerijos, Vidaus reikalų ministerijos, Vietos veiklos
grupių ir kt. fondų.

8.2. Materialinės bazės stiprinimas
Eil.
Nr.
1.

Įsigytos priemonės/ paslaugos

Skirtos iš biudžeto lėšos

Kitos lėšos

Tautinio kostiumo detalės (Vyresniųjų liaudies
šokių grupė „Ąžuolas“):
Sijonas 9 vnt.
Moteriška liemenė 9 vnt.
Vyriška kepurėlė 14 vnt.

1020,00 Eur (KRS)

1020,00 Eur (LNKC)

910,00 Eur (KRS)
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2.
3.
4.

Garso kolonėlės KV2 – 2 vnt.
Garso pultas KV2 – 1 vnt.
LED televizoriai – 3 vnt.

5707,00 Eur
1011,56 Eur (Spec. lėšos)
4067,00 Eur (Spec. lėšos)

8.3. Remontas, darbai
Eil.
Nr.
1.
2.
3.

Atlikti darbai

Skirtos lėšos iš biudžeto

Einamasis remontas (sienos, grindys, lubos)
Vasario 16-osios g. 8, Garliava pastato stogo
techninės būklės įvertinimo ekspertizė
Liepų g. 17, Garliava pastato stogo techninės
būklės įvertinimo ekspertizė

6000,00 Eur
1815,00 Eur

Kitos lėšos

1452,00 Eur

VII. PROJEKTINĖ VEIKLA
Eil.
Nr.
1.

2.

3.
4.

Projekto pavadinimas ir finansavimo programa
(pavadinimas-visi teikti projektai fondams)

Gautas
finansavimas,
parama, Eur

„Taiklių rankų projektas“ (Nr. SRF-FAV-2019-10042).

1864,02

„Garliavos gyventojų socialinė integracija teikiant
aktyvaus laisvalaikio užimtumo paslaugas“ (Nr. 08.6.1ESFA-T-927-01-0253).

2436,69

„Garliavoje gyvenančių vaikų ir jaunimo socialinė
integracija teikiant aktyvaus laisvalaikio užimtumo
paslaugas“ (Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0252).
Jaunimo muzikos festivalis Mūz‘on‘as 2
(Paraiškos Nr. Pr (6.3) – 1902).

2125,80

Savivaldybės
dalis, Eur
(jeigu buvo)

Bendra
lėšų suma

Į projekto veiklas įtrauktų
žmonių skaičius

1864,02

219

2436,69

30

2125,80

30

7800,00

40

–

–

–
6000,00

1800,00
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2021 m. Centras vykdė keturis projektus (1 kultūros, 3 sporto). Kultūros tarybos finansuotas projektas įgyvendintas 2021 m., trys
tęstiniai sporto projektai įgyvendinami 2019–2022 m. Garliavos sporto ir kultūros centras kaip pagrindinis projekto vykdytojas teikė vieną naują
projekto paraišką Lietuvos kultūros tarybai (Tolygios kultūrinės raidos prioritetas: gyventojų įsitraukimo į kūrybiško laisvalaikio leidimą
didinimas 2022-1). Laukiama paraiškos vertinimo ir atsakymo dėl projekto finansavimo.
Centras dalyvavo kaip partneris bendruomenės „Garliavos ąžuolas“ projekte „Bendruomenės sutelktumo skatinimas Garliavos m.
seniūnijoje 2021 m.“, pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano 1.1.4 priemonės
programą „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“.
VIII. TARPINSTITUCINIS BENDRADARBIAVIMAS
Centras 2021 m. pasirašė projektų bendradarbiavimo sutartis su 6 partneriais. Lietuvos kultūros tarybos projekte „Jaunimo muzikos
festivalis Mūz‘on‘as 2“ bendradarbiavimo sutartis sudaryta su Prienų kultūros ir laisvalaikio centru. Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuojamame projekte „Garliavos gyventojų socialinė integracija teikiant aktyvaus
laisvalaikio užimtumo paslaugas“ (Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0253) Centras bendradarbiauja su bendruomene „Garliavos ąžuolas“, Kauno
rajono savivaldybės administracijos Garliavos seniūnija ir Garliavos neįgaliųjų draugija. Projekte „Garliavoje gyvenančių vaikų ir jaunimo
socialinė integracija teikiant aktyvaus laisvalaikio užimtumo paslaugas“ (Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0252) Centras bendradarbiavimo sutartis
pasirašė su dviem partneriais: Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazija ir bendruomene „Garliavos ąžuolas“. Centras kartu su Kauno rajono
savivaldybės administracijos Garliavos seniūnija yra partneriai bendruomenės „Garliavos ąžuolas“ 2021 m. teiktame projekte „Bendruomenės
sutelktumo skatinimas Garliavos m. seniūnijoje 2021 m.“, pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų
veiksmų plano 1.1.4 priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“. Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su tarptautiniu festivaliu
,,Naujasis Baltijos šokis“. Ši sutartis išaugo iš betarpiško bendravimo ir užmegztų asmeninių ryšių.
Centras užmezgė draugiškus ryšius su Garliavos liuteronų diakonijos vaikų ir jaunimo dienos užimtumo centru, UAB ,,Garlita“, KTU
Studentų atstovybe.
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IX. PROBLEMOS IR JŲ SPRENDIMAI
Eil.
Nr.
1.
2.

Problema
Nelengva pritraukti savanorių
renginiams ir veikloms.

Priemonės, kokių buvo imtasi
jai spręsti
Kvietėme
savanoriauti
per
socialinius tinklus, asmeniškai.

Pasiekti teigiami pokyčiai
dėl priemonių įgyvendinimo
Pavyko pritraukti tik nepastovių
savanorių.

Nelengva
į
kolektyvus
pritraukti daugiau jaunų
žmonių, iki 30 metų amžiaus.

Kvietimus publikavome afišose,
skrajutėse,
socialiniuose
tinkluose. Kvietėme asmeniškai.

Vokalinis kolektyvas „Credo“
pasipildė
keturiais
naujais
nariais.

Jeigu neišspręsta, kokių toliau
veiksmų bus imamasi
Šiais metais išsikėlėme tikslą
suburti 3 pastovių savanorių
komandą.
Socialiniuose tinkluose stengsimės
patraukliau atspindėti kolektyvų
veiklą ir labiau sudominti jaunus
žmones.

X. TIKSLAI UŽDAVINIAI 2022 METAMS
Eil.
Nr.
1.

2.

Prioritetiniai tikslai
Kartu
su
partneriais
KEKS‘2022
ir
VŠĮ
„Lietuvos idėjų forumas“
organizuoti
Tarptautinį
maisto ir kultūros festivalį
2022“.
Organizuoti įvairiapusiškas
sporto
ir
kultūros
paslaugas,
įtraukiant
įvairias
organizacijas,
vietos
bendruomenę,
mėgėjų meno kolektyvus,
socialinius partnerinius į
organizuojamas
veiklas
tradicinėse ir netradicinėse
erdvėse.

Numatomi uždaviniai

Siektini rodikliai

1.1 Koordinuoti, jog renginyje dalyvautų mažiausiai 1.1.1. Integruojamas vyresniųjų liaudies šokių kolektyvų
trys Garliavos sporto ir kultūros centro mėgėjų meno festivalis „Atidarykim vartelius“.
kolektyvai ir trys Garliavos ugdymo įstaigos.
1.1.2. Paruoštos specialios programos, atitinkančios bendrą
festivalio koncepciją.
2.1 Organizuoti aukšto meninio lygio, sporto ir 2.1.1. Glaudžiai bendradarbiauti ir palaikyti ryšius su Garliavoje
kultūros
renginius
vietos
bendruomenei
ir ir Kauno rajone veikiančiomis organizacijomis (Kauno r. sav.
diferencijuotoms amžiaus grupėms.
viešoji biblioteka, Garliavos neįgaliųjų draugija, Garliavos
bendruomenės centras „Gaida“, Garliavos ugdymo įstaigos) ir
kt. organizacijomis, dalinantis kultūrine patirtimi.
2.1.2. Bendradarbiauti su KEKS‘2022 koordinatoriais ir pagal
atskirą planą įgyvendinti projektus, siekiant įtraukti vietos
bendruomenę į bendras sporto ir kultūros veiklas (Šimtmečio ir
Kaimynystės parkai ir kt. erdvės).
2.2 Pagal galimybes ir poreikį gerinti kultūros ir sporto 2.2.1. Įvairiomis formomis tirti bendruomenės narių kultūrinius
renginių bei paslaugų kokybę.
– sportinius poreikius. Išanalizavus gautas išvadas, planuoti
tolimesnes veiklas, skatinant įsitraukti bendruomenę į vykdomas
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3.

veiklas.
Puoselėti etninę regiono 3.1 Organizuoti etninę regiono kultūrą ir tradicijas 3.1.1. Organizuoti mėgėjų meno kolektyvų veiklą, puoselėjančią
kultūrą bei tradicijas.
puoselėjančius renginius, edukacijas.
tautinį meną ir etninę kultūrą, kultūrines bei koncertines
programas ne tik patalpose, bet ir viešose vietose.
3.1.2. Ieškoti naujų formų populiarinant etninę kultūrą.
Organizuoti renginius, skirtus 2022 - iesiems – Sūduvos metams.

_____________________________

