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Projekto aprašymas
Bendruomenė, ne viename narių
susirinkime išnagrinėjusi paslaugų ir
užimtumo poreikį bei išreitingavusi pagal
svarbumą pamatė, kad daugiausia balų
pagal aktualumą surinko vaikų priežiūros
(mamos auginančios mažamečius vaikus,
neturi
galimybių
palikti
vaikus
trumpalaikei
priežiūrai),
buitinės
paslaugos, tokios kaip aplinkos tvarkymo,
mažų sklypų prie namų įdirbimo, žolės
pjovimo, gyvatvorių karpymo ir kitos
aplinkos tvarkymo paslaugos, taip pat
reitingavimo
viršūnėje
atsidūrė
ir
pavėžėjimo paslaugos. Nors bendruomenė
yra priemiestinė, tačiau patiria nemažai
iššūkių, nes moksleivius vežioja tik iš ryto
ir po pamokų, viešasis transportas važiuoja
retai ir nėra patogus, o bendruomenės
senjorai negali nuvykti iki gydymo įstaigų
ar prekybos tinklų.

Pavėžėjimo paslauga yra labai
svarbi, nes ji vykdoma nuo durų iki durų,
lanksčiu laiku. Apklausus kaimynines
bendruomenes, jiems taip pat svarbios šios
paslaugos. Bendruomenė apsvarsčiusi
visas galimybes ir manydama, kad reikia
imtis ekonominės veiklos, nusprendė
teikti
paraišką
paramai
gauti
bendruomeniniam
verslui
kurti
ir
įgyvendinti
aplinkos
tvarkymo
ir
pavėžėjimo paslaugas, į veiklą įtraukiant
bendruomenės narius, o paslaugų teikimą
pirmiausia
teikti
socialiai
pažeidžiamiausiems
bendruomenės
nariams (vyresnio amžiaus žmonėms,
vaikams). Kad paslaugos būtų kokybiškos
ir laiku įgyvendinamos įsigyta M klasė 8
vietų transporto priemonė ir technika,
reikalinga mažų sklypų žemės apdirbimui
ir aplinkos tvarkymui. Sukurta 1 darbo
vieta.

Bendruomenė
labai
džiaugiasi
teikiamomis
paslaugomis,
kuriomis
naudojasi ne tik Dacijonų gyventojai,
tačiau ir kitų aplinkinių bendruomenių
nariai, verslo ir švietimo įstaigos.
Glaudžiai bendradarbiaujama su Eičių
bendruomene „Karšuva“, kuri teikia
identiškas paslaugas, dalijasi įranga arba
paslaugų užsakymais.
Dacijonų
bendruomenė
yra
įdarbinusi tik 1 asmenį, kuris vykdo
pavėžėjimo,
ir
aplinkos
tvarkymo
paslaugas, tad jeigu atsiranda kelių
paslaugų teikimo poreikis vienu metu,
aplinkos tvarkymo darbus turima įranga
savanoriškais
pagrindais
įvykdo
bendruomenės nariai. Bendruomenė nuolat
ieško būdų kaip įgyvendinti kitus
bendruomenės užsibrėžtus tikslus glaudžiai
bendradarbiaudama su VVG, vietos verslu,
savivaldybe, mokyklomis, visuomeninių
sveikatos centru, užimtumo tarnyba, rajono
bendruomenėmis
bei
kitomis
organizacijomis.

Projekto tikslai
Vystyti ekonominę veiklą Dacijonų
bendruomenėje, teikiant pavėžėjimo ir
žemės bei aplinkos tvarkymo paslaugas.
Įkurta 1 darbo vieta.

Projekto veiklos ir rezultatai
Projekto metu įsigyta įranga ir sukurta
darbo
vieta
leidžia
bendruomenei
kokybiškai atlikti pavėžėjimo ir aplinkos
tvarkymo paslaugas.

Tačiau be ekonominės naudos,
didžiausias pasiekimas yra tai, kad
bendruomenė patikėjo, jog ji gali pati
įgyvendinti savo užsibrėžtus tikslus,
padidėjo
gyventojų
susitelkimas,
pasitikėjimas vieni kitais, empatiškumas,
pagalba vieni kitiems. Teikiamos paslaugos
išlaisvino Dacijonų gyventojus nuo
rūpesčių, nes įgalino daugiau laiko skirti
bendravimui su šeima. Ypač bendruomenės
teikiamomis
paslaugomis
patenkinti
vyresni bendruomenės nariai ir jaunos
šeimos.
Šis projektas paskatino gyventojus
telktis, drąsiau išsakyti savo nuomonę,
poreikius dėl paslaugų, kurios turėtų
atsirasti bendruomenėje. Todėl atsirado
MB „Šeimos dirbtuvė“ ir, nors tai privatus
verslas, tačiau veikla vykdoma su
bendruomenės pritarimu ir įgyvendinamas
bendruomenės išsakytas poreikis:

trumpalaikės
vaikų
priežiūros
paslauga, numatytas vaikų dienos ir
senjorų užimtumas, nusiprausimo ir
skalbimo paslaugos, sukurtos 2 darbo
vietos. Taip pat bendruomenės pritarimu
(kur viena iš steigėjų yra bendruomenė)
įkurta asociacija „Dacijonų paslaugos“,
teikiamos
batutų
parko
paslaugos
„Išsitaškom“, sukurtos 3 darbo vietos.
Šaunu tai, kad sezono metu yra įdarbinami
vyresnių klasių moksleiviai, kurie yra
aktyvūs bendruomeninėje veikloje. Taip
pat bendruomenė savanoriškais pagrindais
įrenginėja atokvėpio – pramogų parką.
Visos idėjos įgyvendinamos bendruomenei
apsvarsčius, kompleksiškai papildant viena
kitą, bei didžiulį dėmesį skiriant gerai
bendruomenės psichologinei būsenai.
Bendruomenės siekia, kad gyventojai
jaustųsi saugiai, gautų vietoje visas jiems
reikalingas paslaugas ir, kad bendruomenė
būtų finansiškai savarankiška.

