
Linkuvos kultūros centras vykdo projektą 
„Užsiauginkime gerumo medį“

Linkuvos kultūros centras nuo rugsėjo mėnesio iki gruodžio mėnesio vykdo projektą
„Užsiauginkime  gerumo  medį“,  kurio  tikslas  yra  įtraukti  į  kultūrinę  veiklą  įvairaus  amžiaus  ir
socialinių  grupių  gyventojus  Linkuvos  krašte  ir  sudaryti  sąlygas  socialinėms  žmonių  grupėms
išreikšti  savo gebėjimus  kultūrinėje,  meninėje  veikloje,  ugdant  toleranciją  pakantumą,  kantrybę
tikėjimą savo darbo sėkme.

Linkuvos  kultūros  centras  vykdydamas  projektą  „Užsiauginkime  gerumo  medį“
įtrauks  į  kultūrinę  veiklą  visus  Linkuvos  kultūros  centrui  priklausančius  skyrius,  Linkuvos
socialinės  globos  namus,  Linkuvos  socialinių  paslaugų  centro  savarankiško  gyvenimo  namus
senyvo  amžiaus  žmonėms,  Klovainių  sutrikusio  intelekto  jaunuolių  centrą, jaunimą,  senjorus,
neįgaliuosius.  Šiuo projektu norime, kad susiklostytų tikra partnerystė tarp įvairių socialinę atskirtį
turinčių grupių ir vieni apie kitus daugiau žinotume, būtume tolerantiškesni vienas kito atžvilgiu.
Tikimės, kad projektas padės sumažinti socialinę atskirtį, prisidės prie bendros gyvenimo kokybės
gerinimo tiek tikslinės grupės asmenims, tiek jų šeimų nariams, tiek visuomenei.

Rugsėjis ir spalis, tai  „Kultūrinių tiltų“ mėnesiai,  kurių kredo „Amžius ir  socialinė
padėtis  –  ne  kliūtis  bendrauti“,  tai  Linkuvos  kultūros  centras,  Ūdekų,  Pašvitinio,  Triškonių,
Guostagalio, Mikoliškio, Bardišių skyriai pristatys savo menines veiklas Linkuvos socialinės globos
namuose,  Linkuvos socialinių paslaugų centro savarankiško gyvenimo namuose senyvo amžiaus
žmonėms, Klovainių sutrikusio intelekto jaunuolių centre.  Tuo tarpu Linkuvos socialinės globos
namai,  Linkuvos  socialinių  paslaugų  centro  savarankiško  gyvenimo  namai  senyvo  amžiaus
žmonėms, Klovainių  sutrikusio  intelekto  jaunuolių  centras  pristatytas  savo  veiklas  Linkuvos
kultūros centre,  Ūdekų, Pašvitinio,  Triškonių, Guostagalio,  Mikoliškio, Bardišių skyriuose.  Bus
surengti kultūriniai kartų vakarai.

Lapkričio  mėnuo  –  tolerancijos  mėnuo.  Linkuvos  kultūros  centro  ir  jo  skyrių
saviveiklininkai,  bei  Linkuvos  socialinės  globos  namų,  Linkuvos  socialinių  paslaugų  centro
savarankiško gyvenimo namų senyvo amžiaus žmonėms, Klovainių sutrikusio intelekto jaunuolių
centro atstovai vyks į operos ir baleto teatro spektaklį „Pelenė“, tuo siekdami ugdyti toleranciją,
pakantumą, gebėjimą suprasti vieni kitus,  prasmingai praleisime laisvalaikį ir ugdysime meninį
skonį.

Gruodžio mėnuo - stebuklų mėnuo. Gruodžio 14 d. Linkuvos Šv. Mergelės marijos
Škaplierinės bažnyčioje surengsime adventinį giesmių koncertą "Kalėdų žvaigždelė, parodyk man
kelią".  O gruodžio  19  d.  Linkuvos  kultūros  centre  surengsime   įvairių  socialinių  grupių,  kartų
popietę „Kurkime stebuklus kartu“, kurioje dalyvaus Linkuvos socialinės globos namų, Linkuvos
socialinių  paslaugų  centro  savarankiško  gyvenimo  namų  senyvo  amžiaus  žmonėms  gyventojai,
Klovainių  sutrikusio  intelekto  jaunuolių  centras, Linkuvos  kultūros  centro  ir  jo  skyrių
saviveiklininkai, miesto visuomenė.

Įgyvendinę projektą tikimės, kad nors maža dalele prisidėsime prie neįgaliųjų 
integracijos į kultūrinį gyvenimą, visuomenės tolerancijos, meninio skonio ugdymo, bei tikslinių 
gupių asmenų socialinės atskirties mažinimo.


