2020 m. ___________ __ d.
sutarties Nr. ________
6 priedas
ATASKAITA GAUTA
2020 m. ___________ __ d.
PROJEKTO VEIKLOS VYKDYMO IR VERTINIMO KRITERIJŲ ĮVYKDYMO ATASKAITA
1. Informacija apie projektą
Įstaigos/organizacijos
pavadinimas
Projekto pavadinimas
Projekto vadovas, kontaktai

Krakių kultūros centras

„Pažinkime Krakių miestelio žydų bendruomenę“
Aistė Dubinkaitė-Stankevičienė, tel. 869316590,
aistedubinkaite@gmail.com
Projekto vykdytojų (darbuotojų, savanorių) skaičius:
10
iš jų darbuotojų
3
iš jų savanorių (dirbančių pagal savanoriškos veiklos sutartį)
1
Projekto dalyvių skaičius
40
iš jų jaunų asmenų (nuo 14 iki 29 metų amţiaus)
27
Renginių ţiūrovų skaičius
100
2. Projekto tikslas – organizuojant edukacines veiklas ir parengiant informacines priemones, skatinti norą
paţinti ţydų kultūros paveldą ir įamţinti Krakių ţydų bendruomenės atminimą.
3. Projekto uţdaviniai:
3.1. Suorganizuoti edukacinių renginių ciklą „Ţydų kultūros savaitė Krakėse“.
3.2. Įrengti informacininę lentą apie Krakių ţydų bendruomenę lietuvių-anglų kalbomis buvusios sinagogos
vietoje.
3.3. Papildyti turimas informacines priemones apie Krakių ţydų bendruomenę nauja medţiaga.
4. Atliktos projekto veiklos:
Eil.
Veiklos
Nr.
1.
Informacijos stendui parengimas, redagavimas, vertimas,

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Įgyvendinimo data

stendo gaminimas ir įrengimas; parodos papildymui skirtų
fotografijų atrinkimas ir gaminimas; lankstinuko medţiagos
atnaujinimas ir naujo tiraţo spausdinimas; maršruto
ekskursijai sudarymas.
Edukacinė programa „Ţydų tradicijos, papročiai ir
kulinarinis paveldas“
Edukacinės dirbtuvės „Krakių miestelio ţemėlapis
tarpukariu“
Ekskursija „Pasivaikščiojimas po ţydiškas Krakes“ ir
informacinio stendo pristatymas
Seminaras apie klezmer muzikos ir dainų jidiš kalba
atlikimą
Moksleivių piešinių paroda „Ţydiški simboliai“
Fotografijų paroda „Krakių miestelis tarpukariu“
Baigiamasis edukacinių renginių „Ţydų kultūros savaitė
Krakėse“ renginys-koncertas

5. Neatliktos projekto veiklos:
Eil.
Neatliktos veiklos
Nr.

Priežastis

2020 06 08

2020 06 16
2020 06 17
2020 06 17
2020 06 18
2020 06 18
2020 06 18
2020 06 18

1.
2.
6. Projekto įvykdymo rezultatai
Eil.
Nr.
1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

Veiklos įgyvendinimo vertinimo
kriterijaus pavadinimas

Edukacinė programa „Ţydų
tradicijos, papročiai ir kulinarinis
paveldas“
Edukacinės dirbtuvės „Krakių
miestelio ţemėlapis tarpukariu“
Ekskursija „Pasivaikščiojimas po
ţydiškas Krakes“
Seminaras apie klezmer muzikos ir
dainų jidiš kalba atlikimą
Moksleivių piešinių paroda
„Ţydiški simboliai“
Baigiamasis „Ţydų kultūros savaitė
Krakėse“ renginys-koncertas
Informacinė lenta apie Krakių ţydų
bendruomenę
Papildyta fotografijų paroda
„Krakių miestelis tarpukariu“
Atnaujintas ir išleistas naujas
tiraţas informacinių lankstinukų
„Krakių ţydų bendruomenė“

7. Nepasiekti rezultatais
Eil.
Nepasiekti rezultatai
Nr.
1.
Edukacinėse dirbtuvėsė „Krakių
miestelio ţemėlapis tarpukariu“
dalyvavo maţiau nei buvo
numatyta dalyvių
2.
8. Projekto partneriai
Eil.
Partneris
Nr.
1.
VšĮ „Menopolis“

2.

Krakių gimnazija

3.

Krakių seniūnija

Metinio plano
įvykdymas
(proc.)

Mato vienetas

Metinis
planas

Įvykdyta

Programų sk.
Dalyvių sk.

1
30

1
30

Dirbtuvių sk.
Dalyvių sk.
Ekskursijų sk.
Dalyvių sk.
Seminarų sk.
Dalyvių sk.
Parodų sk.
Lankytojų sk.
Renginių sk.
Dalyvių sk.
Ţiūrovų sk.
Įrengimų sk.

1
30
1
40
1
30
1
80
1
40
80
1

1
7
1
40
1
25
1
80
1
30
50
1

100

Fotopaveikslų
sk.
Lankstinukų
sk.

15

15

100

100

100

100
100

100
100
95
100
100
100

100

Priežastis
Atsiţvelgiant į turimus resursus, pasikeitė ţemėlapio kūrimo
specifika. Ţemėlapio sukūrimui nebereikėjo numatyto dalyvių
skaičiaus.

Vaidmuo projekte
Įgyvendindama Lietuvos kultūros tarybos finansuojamą
projektą, vykdomą ţydiškos muzikos ansamblio „Klezmer
Klangen“ pravedė klezmer muzikos ir dainų jidiš
kalba atlikimo seminarą, parengė pranešimą apie tarpukario
Lietuvos muzikus ţydus, kartu su vietiniais muzikantais
paruošė koncertinę programą, kurią atliko baigiamajame
koncerte.
Eksponavo Šiaulių S. Sondeckio meno mokyklos mokinių
piešinių parodą „Ţydiški simboliai“.
Suteikė edukacinių uţsiėmimų ir projekto baigiamojo koncerto
įgyvendinimui, parodų eksponavimui, nuomavo transportą
projekto dalyvių iš Kėdainių atveţimui. Gimnazijos mokytojai
prisidėjo prie edukacinių dirbtuvių gaminant Krakių miestelio
ţemėlapį.
Paruošė vietą informacinei lentai statyti ir atliko montavimo

4.

Krakių bendruomenės centras

5.

Kėdainių muzikos mokykla

darbus.
Maitinimo paslaugomis prisidėjo prie edukacinės programos
apie kulinarinį ţydų paveldą organizavimo.
Dalyviais, jų paruošimu ir instrumentais prisidėjo prie
edukacinės klezmer muzikos programos.

9. Informacija apie projekto įvykdymui panaudotas lėšas:
Eur
Visos išlaidos:
Iš Kėdainių rajono savivaldybės administracijos gauta suma
Kiti finansavimo šaltiniai (nurodyti):
VšĮ „Menopolis“
Krakių seniūnija
Krakių bendruomenės centras
Krakių kultūros centras

1600 Eur
750 Eur
350 Eur
85 Eur

10. Projekto informavimo ir viešinimo priemonės (nurodyti viešinimo priemones ir pateikti straipsnių
kopijas).
Projektas buvo viešinamas Kėdainių rajono savivaldybės, Krakių kultūros centro, Krakių gimnazijos, Krakių
seniūnijos, Krakių seniūnijos bendruomenės centrų socialiniuose tinkluose, Kėdainių turizmo informacijos,
Lietuvos ţydų bendruomenės, www.regionunaujienos.lt, Kėdainių rajono savivaldybės internetinėse
svetainėse. Visa su projektu ir jo įgyvendinimu susijusi informacija pateikta Krakių kultūros centro interneto
svetainėje krakiukc.lt. Skelbimai apie vykusius renginius patalpinti rajoniniuose laikraščiuose, taip pat
informacinėse skelbimų lentose Krakių miestelyje ir aplinkinėse gyvenvietėse. Rajoninėje spaudoje pasirodė
trys pranešimai apie įgyvendinamą projektą. Parengtas reportaţas Balticum TV Kėdainių ţiniose apie
įgyvendinamą projektą ir Krakėse pastatytą informacinę lentą.
PRIDEDAMA.
1. Projekto vykdytojų sąrašas.
2. Projekto dalyvių sąrašas.
3. Projekto viešinimo priemonės.
P.s. visa pildoma informacija apie projektą yra naudinga ir svarbi (pvz., jei projekto metu buvo parengta ir
išleista spausdinta, audio ar video medžiaga, kartu su ataskaita pateikite 1 šio leidinio kopiją).

Projekto vadovas

________________
(parašas)

Įstaigos, organizacijos vadovas

________________
(parašas)

Aistė Dubinkaitė-Stankevičienė
(vardas, pavardė)
Robertas Dubinka
(vardas, pavardė)

