2016 m.
Projektas „Etninė kultūra – tiltas tarp bendruomenės narių ir bibliotekos“
Finansavimas gautas iš Kalvarijos savivaldybės etninės kultūros programos plėtros 2015-2018 metų
programos
Tikslas:
Puoselėti ir populiarinti etninę kultūrą ir tradicijas Kalvarijos krašte bei dalintis gerąja patirtimi tarp
regiono bibliotekų.
Uždaviniai:
 Pasidalinti patirtimi apie etninės kultūros renginių organizavimą, etninės kultūros
populiarinimą ir sklaidą savame krašte;
 Rengti tradicijas ir papročius puoselėjančius renginius;
 Skatinti bendruomenių narius domėtis savo krašto istorija, tradicijomis, papročiais, juos
gaivinti ir puoselėti;
 Aktyvinti vaikų ir jaunimo dalyvavimą gyvosios tradicijos perėmime ir puoselėjime.
Rezultatai:
Surengta konferencija „Kraštotyra ir etninė kultūra bibliotekose“; organizuoti įvairūs renginiai,
parodos etninės kultūros tematika. Vyko edukaciniai užsiėmimai.

Projektas „Rūšiuoju kūrybingai...“ (finansavimas negautas)
Projektas buvo teiktas Europos Komisijos atstovybei Lietuvoje
Tikslas:
Didinti vaikų ir jaunimo bei visos bendruomenės sąmoningumą aplinkos apsaugos srityje, skatinant
efektyvią informacijos ir praktinės veiklos įgūdžių dėl darnaus vystymosi ir atsakingo vartojimo
sklaidą; informuoti ir skatinti Kalvarijos krašto gyventojus gyventi švariai, lavinti atsakingo
vartojimo įgūdžius.
Siektinas rezultatas:
Organizuoti paskaitą apie atliekų tvarkymą bei mokyti išradingai jas panaudoti. Vykdyti edukacinį
užsiėmimą „Antrinių žaliavų mozaika“. Organizuoti diskusijas „Kaip kūrybingai panaudoti
atliekas?“. Parengti literatūrinę parodą „Europa iš arti“.

Projektas „Laisvalaikis kitaip“ (Finansavimas negautas)
Projektas teiktas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai
Tikslas:
Suteikti prasmingos veiklos, turiningo laisvalaikio galimybes savirealizacijos nerandančiam
jaunimui ir palengvinti jų integraciją į gyvenamą aplinką.
Uždaviniai:






Ugdyti jaunimo kūrybiškumą, naujas bendravimo ir saviraiškos galimybes, surengiant
fraktalų piešimo užsiėmimus;
Skatinti turiningą laisvalaikio praleidimą bei pasitikėjimą savimi, organizuojant stalo
žaidimus;
Gilinti pilietiškumo sampratą, skatinti artimiau pažinti savo kraštą, surengiant tris „proto
mūšių“ turus;
Skatinti jaunų, ypač socialiai apleistų, žmonių savirealizaciją, saviraišką ir kitas turiningo
laisvalaikio praleidimo formas.

Siektini rezultatai:
Organizuoti vaikams ir jaunimui turiningo laisvalaikio praleidimą, surengiant dvidešimt piešimo
užsiėmimų, dvidešimt stalo žaidimo užsiėmimų, tris „proto mūšių“ turus. Įsigyti užsiėmimams
priemones: stalo žaidimus, šaškes ir multimedijos komplektą.

Projektas „Atverkime jaunimui kultūrą, kaip darbo ir verslo galimybę pasienio
teritorijoje“ (finansavimas negautas)
Tikslas:
Pagrindinis tikslas – mažinti jaunimo nedarbą atveriant jaunimui tvaraus ir kokybiško užimtumo ir
verslo kultūros sektoriuje Lietuvos-Lenkijos pasienyje.
Tarpiniai tikslai:
 Didinti jaunimo informuotumą apie profesijas ir veiklas kultūros sektoriuje;
 Suteikti jaunimui bazines žinias, būtinas pažinti profesijas;
 Užtikrinti įrangos ir patalpų kaip būtinų prielaidų vykdyti aukštos kokybės mokymus ir
pameistrystės veiklos prieinamumą;
 Sudaryti galimybes jaunimui išbandyti žinias praktikoje, realiuose kultūrinėse veiklose;
 Užtikrinti sklandų projekto valdymą.

Siektini rezultatai:
 Sumažėjęs jaunimo nedarbas Lietuvos-Lenkijos pasienyje;
 Suteikta informacija ir bazinės žinios būtinos jaunimui pažinti profesijas ir veiklas kultūros
sektoriuje;
 Sudarytos galimybės jaunimui išbandyti žinias praktikoje, realiuose kultūrinėse veiklose.

