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Projektas HOME – lietuvių ir
latvių bendrystės pavyzdys,
stiprinsiantis šeimas
ir bendruomenes

Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos direktorė Alicija
Matiukienė pasirašė projekto dokumentus.

Biblioteka – tai ne tik knygų erdvė. Inovatyviu požiūriu į naujausias
technologijas, aktyviu bendruomenės telkimu įvairioms veikloms garsėjanti Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio biblioteka pradėjo įgyvendinti unikalų tarptautinį 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos
bendradarbiavimo programos projektą „Šeimų stiprinimas bendradarbiaujant bibliotekoms kaip indėlis į socialinį ir ekonominį augimą Ludzos
savivaldybėje, Rokiškio rajone ir Jēkabpilio mieste“, LLI-422 (HOME). Jo
dėka biblioteka veiklomis prisidės prie vietos gyventojų socialinio ir ekonominio aktyvumo, stiprins šeimas. Taip pat tikime, kad projekto dėka padidės įvairiuose renginiuose dalyvaujančių žmonių skaičius.
„Šeimų stiprinimas bendradarbiaujant bibliotekoms kaip indėlis į socialinį
ir ekonominį augimą Ludzos savivaldybėje, Rokiškio rajone ir Jēkabpilio mieste“ projekto trukmė 24 mėn.
Projekto partneriai: Ludzos rajono
savivaldybė – vadovaujantis projekto
partneris (LV) www.ludza.lv, Rokiškio
Juozo Keliuočio viešoji biblioteka (LT)
www.rokiskis.rvb.lt ir Jekabpilio miesto savivaldybė (LV) www.jekabpils.lv
Projekto tikslinė grupė – socialinę atskirtį patiriančios šeimos. Projekte gali
dalyvauti ne tik šeimos, kurias sudaro abu
tėvai ir vaikai, bet ir, pavyzdžiui,vienas tėvas arba viena mama, auginanti vieną ar
kelis vaikus, anūkus auginanti močiutė,
vienišos mamos, bevaikės šeimos, besilaukiančios kūdikio mamos ir pan.
Šis projektas yra labai aktualus toli nuo
didmiesčių esančioms savivaldybėms, kuriose ryškiai juntamos socialinės atskirties
bei demografinės problemos.
Partneriai planuoja į įvairias veiklas
įtraukti ne mažiau kaip 400 vietos gyventojų. Trijų Lietuvos ir Latvijos savivaldybių bibliotekos intensyvins darbą
su šeimomis kaip maža „bendruomene“,
plės lankytojų amžių ir sudarys šeimai
palankias sąlygas savo patalpose, pristatys patrauklias, pramogų ir edukacijų kupinas veiklas šeimoms, kuriose jų nariai
plės akiratį, bendravimo ratą. Projekto
metu bibliotekos planuoja suorganizuoti
organizuoti 114 šeimoms skirtų užiėmimų ir tęsti juos po projekto.
Į bibliotekas bus kviečiami ir patys
mažiausieji: kūdikiai taps nuolatiniais
bibliotekų lankytojais:jose bus įrengtos specialios patalpos, kuriose jaunos
motinos galės praleisti laiką su savo
mažais vaikais ir bendrauti tarpusavyje. Dvi didelės tarptautinės šeimų
šventės bus organizuojamos Ludzoje ir
Rokiškyje. Norėdami sužinoti daugiau
apie darbą su skirtingomis kartomis,
partnerių bibliotekininkai dalyvaus 3

bendruose seminaruose ir pažintinėje
kelionėje į Helsinkio bibliotekas.
Vienodos galimybės naudotis viešąja
informacija vaidina svarbų vaidmenį kuriant integracinę visuomenę, nes šeimos
taps visuomenės informuotais nariais.
Tam visos trys bibiotekos kurs skatmeninę
žaidimų platformą HOME, kuri visiems
suteiks galimybę susipažinti su informacija apie partnerių savivaldybes žaidimo
forma. Žaidimas bus sukurtas kartu su
visais projekto partneriais ir prieinamas
visose partnerių bibliotekose, informuojant lankytojus apie vietines ir valstybines
organizacijas, švietimo, kultūros ir sporto
institucijas, įmones, gatves, gamtos objektus ir kultūrinį bei istorinį paveldą. Platforma bus sukurta trimis kalbomis - latvių,
lietuvių ir anglų kalbomis.
Šį projektą finansuoja Europos
Sąjunga. 2014–2020 m. Interreg V-A
Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa siekia prisidėti prie darnaus programos teritorijos
vystymosi padėdama jai tapti patrauklia ir konkurencinga vieta gyventi,
dirbti ir apsilankyti.
Visas projekto biudžetas – 229
448,01 Eur.
Iš jų – bendrasis Europos regioninės plėtros fondo finansavimas – 195
030,79 Eur.
Projekto trukmė: 2020.07.01–
2022.06.30
Daugiau informacijos apie projektą:
www.latlit.eu,
www.europa.eu,
www.rokiskis.rvb.lt,
www.facebook.com/rokiskioviesojibiblioteka
Šis straipsnis parengtas naudojant
Europos Sąjungos finansinę paramą.
Už šio straipsnio turinį atsako Rokiškio Juozo Keliuočio viešoji biblioteka. Jokiomis aplinkybėmis negali
būti laikoma, kad jis atspindi Europos
Sąjungos nuomonę.
Užs. 1078

Pirmasis projekto dalyvių susitikimas Ludzoje (Latvija).

J. Keliuočio viešosios bibliotekos projekto veiklos:

• Projekto pradžioje bus atnaujintos bibliotekos trys patalpos: koridorius, skaitykla ir žaisloteka.
Patalpose bus sukurtos patogios sąlygos šeimų susitikimams, seminarams ir mokymams, užsiėmimams bei turiningam
laiko praleidimui su vaikais, bendravimui. Visose patalpose bus suremontuotos grindys, sienos ir lubos, atlikti nedideli
elektros instaliacijos darbai (pakeisti elektros lizdai, laidai, atnaujintas esamas kompiuterių tinklas, signalizacijos sistemos
laidai bus paslėpti po siena ir pakabinamomis lubomis).
• Bus įsigyta įranga: 1 projektorius su ekranu, 1 nešiojamasis „Bluetooth“ garsiakalbis, 1 informacinis ir savitarnos terminalas, 4 poros belaidžių ausinių, 1 dulkių siurblys.
• Bus įsigyti baldai: kėdės, knygų lentynos, stalai suaugusiems ir vaikams, kabykla, paveikslų pakabinimo sistema, paveikslų rėmai (parodoms), suolai, pufai, sofa, veidrodis ir t.t.
• Bus nupirkta daug įvairių lavinamųjų ir kitų žaislų, skirtų įvairaus amžiaus vaikams.
• Biblioteka įsigys 700 knygų vaikams ir tėvams: knygos tėvams apie vaiko vystymąsi, globojimą, šeimos kūrimą, užsiėmimus vaikams, vaikų sveikatą, šeimos finansus, kūno parengimą vaikams ir paaugliams, linksmas šeimos veiklas, sveiką maistą
vaikams, psichologiją, amžius ir etapus, vaikų psichologiją ir psichinę sveikatą, kaip būti tėvu, skirtingas gyvenimo istorijas ir tt.
Biblioteka taip pat ketina įsigyti įvairių knygų vaikams, lavinančių vaikų motorinius įgūdžius, bendravimą, įvairių pasakojimų, padedančių vaikams suprasti pasaulį, knygų su pamokančiais personažais, pasakų, legendų ir t.t.
• Bibliotekos patalpose vyks „Family time“ (Šeimų laikui) skirti 38 renginiai (2 kartus per mėnesį), kurių metu šeimos
su vaikais ar be jų dalyvaus labai skirtinguose renginiuose: paskaitose, seminaruose, kelionėse, žaidimuose, susitikimuose
su rašytojais. Planuojami įvairūs kūrybiniai užsiėmimai (juvelyrinių dirbinių, odinių papuošalų gaminimas ir pan.), edukaciniai-kūrybiniai užsiėmimai (medžio dirbiniai, vaikai patys gamins knygeles ir kt.), susitikimai su karjeros konsultantais,
pediatru, verslininkais ir t.t., užsiėmimai skirti maisto gaminimui, valstybinių švenčių minėjimui, išvykos Rokiškio rajone
(pvz., į kepyklą Juodupėje, „Levandų Vanagynę“, Dapkų ūkį ir kt.). Bibliotekininkės šeimoms organizuos IT pamokas.
• GAME Žaidimams skirtas laikas bus organizuojamas projekto metu atnaujintame vaikų žaidimo kambaryje. Šeimos su
vaikais praleis „Žaislotekoje“ savo laisvalaikį žaisdami su įvairiais žaislais įvairius žaidimus, skatinančius vaikų vystymąsi ir padedančius išmokti ar patobulinti jų įgūdžius (bus nupirktos darželinukams skirtos žaidimų knygelės, atitikimo žaislai, formos,
spalvos, stalo žaidimai, raidės ir skaičiai, automobiliai, traukiniai ir sunkvežimiai, lėlės, gydytojo rinkinys, kasos aparatas ir kt.)
• Rokiškio rajono šeimos turės galimybę dalyvauti 2 tarptautiniuose šeimų festivaliuose LUDZOJE ir ROKIŠKYJE, Dalyviai:
30 asmenų, atstovaujančių kiekvieną partnerį (iš LV ir LT) (kiekviename festivalyje apie 90 asmenų), kurie praleis laiką kartu,
žais žaidimus, dalyvaus varžybose, linksminsis su vaikais bei žiūrės įvairius pasirodymus.
• LUDZOJE ir ROKIŠKYJE vykstančiuose šeimų festivaliuose bus rodomas Rokiškyje projekto metu sukurtas lėlių spektaklis.
• J. Keliuočio biblioteka 2021 m. rugpjūčio mėn. organizuos tarptautinį šeimų festivalį Rokiškyje, kuriame dalyvaus
partnerių šeimos iš Jekabpilio ir Ludzos, šeimos iš Rokiškio (po 30 asmenų iš kiekvieno partnerio). Prie visų šeimos veiklų
galės prisijungti ir kitos (projekte nedalyvavusios) šeimos bei visi norintys iš Rokiškio miesto gyventojai. Festivalis bus organizuojamas viešoje vietoje - Rokiškio rajono Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos patalpose (Nepriklausomybės aikštėje
16),bibliotekos kiemelyje (esant tinkamoms oro sąlygoms). Festivalio dalyviai dalyvaus įvairiuose konkursuose, žaidimuose, vyks edukaciniai užsiėmimai su garsiais Lietuvos rašytojais ir tapytojais, bus organizuojami linksmi užsiėmimai, taip pat
bus rodomas Ludzos lėlių teatro spektaklis“, teatro dirbtuvės ir edukacinės programos vaikams bei jaunimui, muzikinių
grupių pasirodymas ir kt.
• Siekiant tobulinti partnerių bibliotekininkų kompetenciją dirbant su įvairiomis šeimomis, naudojant skirtingus mokymo, bendravimo ir švietimo metodus, Juozo Keliuočio viešoji biblioteka organizuos projekto partneriams 1 seminarą
(dalyviai: 35 bibliotekininkai ir kt. specialistai). Viso projekto metu bus organizuojami 3 jungtiniai seminarai ir bendra
pažintinė kelionė (į Suomiją, Helsinkį, aplankytos bibliotekos, trukmė –5 dienos; 30 dalyvių iš LV/LT – bibliotekininkai ir
darbo grupės nariai)
• J. Keliuočio biblioteka kartu su kitais projekto partneriais dalyvaus kuriant skaitmeninę žaidimų platformą HOME.
Platforma atliks informacinę, šviečiamąją ir pramoginę funkcijas, siekdama supažindinti vartotoją su vietos ir projekto
partnerių miestais: vietos valdžios ir valstybinėmis organizacijomis, švietimo, kultūros ir sporto įstaigomis, verslais, gatvėmis, gamtos objektais ir kultūriniu bei istoriniu paveldu. Platforma bus sukurta trimis kalbomis - latvių, lietuvių ir anglų.
Platforma bus įdiegta į interaktyvią įrangą, esančią partnerių bibliotekose ir prieinamą kiekvienam bibliotekos lankytojui,
kurie žaisdami turės galimybę susipažinti ir sužinoti daug naudingos ir įdomios informacijos apie savo ir partnerių miestus.

Nepriklausomas rajono laikraštis

