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1. TRUMPAI APIE STRAČIŪNŲ BENDRUOMENĘ 

Stračiūnų bendruomenė įkurta 2008 m., apjungia Leipalingio seniūnijos Stračiūnų, Barzdžiūnų, Cimaniūnų, 

Radvilonių, Šaulėnų bei Drapalių kaimus, kurie nuo Druskininkų nutolę apie 23 km. Šioje teritorijoje gyvena 

apie 280 žmonių. 

Bendruomenės narių dėka bei pasinaudojus įvairių fondų finansavimo parama, bendruomenė yra 

pasistačiusi erdvius ir jaukius bendruomenės namus. Juose organizuojamos įvairios šventes, renginiai, 

vakaronės, rengiamos edukacijos, organizuojamos vaikų stovyklos. Stračiūnų bendruomenė ypatingai 

pasižymi tradicinės Žolinės šventės organizavimu, kuri kasmet pritraukia vis daugiau vietos gyventojų, 

turistų ir išeivių. Padėkos vakarų organizavimas taip pat ypač populiarus. Stračiūnų bendruomenė taip pat 

nuomoja turimas bendruomenės patalpas renginiams, teikia nakvynės paslaugas, nes bendruomenės 

namuose įrengti nakvynės kambariai. Daug dėmesio Stračiūnų bendruomenė skiria kraštiečių subūrimui.   

Stračiūnų apylinkėse galima:  

 Dalyvauti bendruomenės organizuojamose Žolinių šventėse; 

 Aplankyti balinių vėžlių draustinį; 

 Sustoti prie paminklinio akmens 1863 m. žuvusiems sukilėliams; 

 Dalyvauti edukacinėje žvakių gamybos ir medaus degustacijos programoje;  

 Gauti Stračiūnų bendruomenės namuose patalpų nuomos seminarams ar susitikimams bei 

nakvynės paslaugas; 

 Dalyvauti grybukų kepimo edukacinėje programoje ir paragauti/ įsigyti  įvairių sausainių; 

 Išsinuomoti ir pasiplaukioti  baidarėmis; 

 Apsilankyti kaimo turizmo sodyboje ant ežero kranto. 
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2. STIPRYBĖS, SILPNYBĖS, GALIMYBĖS, GRĖSMĖS (SSGG), 

PAGRINDINIŲ PROBLEMŲ NUSTATYMAS  

Renginių ciklo „Idėjų laboratorija vietos gyventojams“ metu, aktyvių diskusijų pagalba buvo suformuluotos 

Stračiūnų bendruomenės stiprybės, silpnybės, galimybės ir grėsmės (SSGG).   

2.1. pav. Stiprybės, silpnybės, galimybės, grėsmės (SSGG)  

Šaltinis: sudaryta autorių 
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Stiprybių, silpnybių, galimybių, grėsmių nustatymas toliau leido išskirti pagrindines problemas ir jas 

sukeliančius veiksnius taikant Fish Bone metodą. Priežasties ir padarinių diagrama atskleidžia visas galimas 

ar realias priežastis, kurios sukelia tam tikrus padarinius.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. pav. Problemos ir jas sukeliantys veiksniai  

Šaltinis: sudaryta autorių 

3. IDĖJŲ GENERAVIMAS  

Idėjų generavimas yra pagrindinis kiekvienos bendruomenės 

sėkmingumo, tolimesnio vystymosi komponentas. Idėjų 

generavimo metu išgrynintos idėjos, veiklos gali ne tik telkti 

bendruomenę, gyventojus bendrai veiklai, ugdyti 

bendruomeniškumo jausmą, mažinti nepasitenkinimo jausmą, 

tačiau yra ir puikus įrankis spęsti bendruomenės ekonomines, 

socialines, aplinkosaugines ir kitas problemas, organizuoti 

vaikų ir jaunimo užimtumą. 

Renginių ciklo „Idėjų laboratorija vietos gyventojams“ metu 

vyko idėjų generavimo procesas. Idėjoms generuoti svarbiausias yra visų bendruomenės narių geranoriškas 

nusiteikimas. Tam buvo pasitelkiami idėjų generavimo metodai: „protų šturmas“, „minčių žemėlapis“, 

„idėjų bankas“. „Protų šturmo“ metodas yra žinomas kaip geriausia idėjų generavimo technika. Pagrindinis 

šio metodo tikslas yra išgirsti ir atrasti kuo daugiau idėjų. „Proto šturmas“ metodo pagalba renginio dalyviai 

išsakė mintis, idėjas, kurios ateityje galėtų būti įgyvendinamos gyvenamojoje vietovėje:  

Didelis darbingo amžiaus 

žmonių užimtumas 1 PROBLEMA.  

BENDRUOMENIŠKUMO IR 

SUSIBŪRIMO TRŪKUMAS 

Mažas gyventojų skaičius 

gyvenamojoje vietovėje 

Jaučiamos pandemijos 
pasekmės (dėl aktyvumo, 

susibūrimo ir pan.) 

Iniciatyvumo ir aktyvumo 
trūkumas 

 

Laiko ir motyvacijos 
stoka 

 

Nenoras prisiimti 
atsakomybės 

 

Neatrasta niša, kur 

bendruomenė gali save 

realizuoti 



Stračiūnų bendruomenės 2023–2028 metų strateginis planas 

6 
 

1. Senųjų amatų (siuvinėjimas, audimas, pynimas) propagavimas per edukacijas; 

2. Turimų bendruomenės namų įveiklinimas edukacijoms; 

3. Vietinių ūkių produkcijos pardavimas skaitmeninėje erdvėje (kuo mažesnis žmogiškasis indėlis); 

4. Bendruomenės patalpų nuoma, apgyvendinimas stovykloms, šventėms, renginiams šiltuoju metų 

laiku; 

5. Maršrutų, žygių, pažintinių takų įrengimas (ramybės trasa, orientacinis žygis, partizanų keliai); 

6. Komunikacijos ir viešinimo sklaida apie bendruomenės turimas patalpas, apgyvendinimo, nuomos 

galimybes. 

 

Idėjoms generuoti bendruomenėje taip pat siūloma ateityje įsteigti „idėjų banką“, taip skatinamas visų 

narių dalyvavimas bendruomenės plėtros bei veiklos tobulinimo procesuose, siūlant naujas idėjas. 

Geriausios idėjos yra atrenkamos, autorius apdovanojamas simboline premija.   

4. MISIJA, VIZIJA, VERTYBĖS, PRIORITETAI (KRYPTYS) 

Renginių ciklo „Idėjų laboratorija vietos gyventojams“ metu aktyvių diskusijų, kūrybinių užduočių pagalba 

buvo suformuota Stračiūnų bendruomenės misija, vizija ir vertybės: 

Misija – nebūk abejingas savo bendruomenei. 

Vizija – patraukli gyventi, veikti ir atsiskleisti organizacija, siekianti įtraukti ir sudominti visas amžiaus 

grupes.    

Vertybės – atsakingumas, bendrystė, komandos sutelktumas. 

 

Siekiant vizijos įgyvendinimo, Stračiūnų bendruomenė didžiausią dėmesį skirs šiems prioritetams, 

strateginėms kryptims: 
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5. PRIORITETAI, TIKSLAI, UŽDAVINIAI 

Įgyvendinant Stračiūnų bendruomenės strateginio plano 2023–2028 m. prioritetus, bus siekiama taikyti 

inovatyvius metodus verslumo plėtrai, pritraukti naujas idėjas, jas įgyvendinti bei tęsti jau vykdomas 

bendruomenines veiklas.   

Siekiant įgyvendinti bendruomenės strateginį planą 2023–2028 m., planuojama pasinaudoti bendruomenei 

prieinamais finansavimo šaltiniais: Druskininkų savivaldybės biudžetas, Druskininkų vietos veiklos grupės 

biudžetas, valstybės biudžeto lėšos, ES paramos lėšos ir kiti finansavimo šaltiniai, kuriuos sudaro privačios ir 

kitų fondų lėšos. Už bendruomenės strateginio plano 2023–2028 m. įgyvendinimą yra atsakinga Stračiūnų 

bendruomenė. 

Renginių ciklo „Idėjų laboratorija vietos gyventojams“ metu bendrų diskusijų pagalba buvo suformuoti 

prioritetai, tikslai ir uždaviniai: 

I PRIORITETAS. INOVATYVIŲ METODŲ TAIKYMAS VERSLUMO PLĖTRAI 
1.1. tikslas. Plačiau realizuoti vietinį verslą 

UŽDAVINIAI: 

1.1.1. 
 
Sukurti skaitmeninę inovatyvią platformą, kurioje būtų galima įsigyti vietinės produkcijos 

1.1.2. Viešinti gyvenamojoje vietovėje teikiamas paslaugas, vykdomas edukacijas ir kitas veiklas 

1.2. tikslas. Labiau įveiklinti turimas bendruomenės patalpas 

1.2.1. 
Aktyviau skleisti žinią apie galimybę nuomoti bendruomenės patalpas nakvynei, įvairiems 
renginiams ir edukacijoms 

1.2.2. Taikyti viešinimo ir komunikacijos sklaidos priemones apie bendruomenėje teikiamas paslaugas 

II PRIORITETAS. BENDRUOMENINĖS VEIKLOS TĘSTINUMAS IR NAUJŲ 
IDĖJŲ PRITRAUKIMAS BEI ĮGYVENDINIMAS 

2.1. tikslas. Išnaudojant vietinius išteklius kurti ir vystyti patrauklias bendruomenines veiklas  

UŽDAVINIAI: 

2.1.1. Sukurti pažintinius, edukacinius, orientacinius maršrutus 

2.1.2. Tęsti tradicinę Žolinės šventę 

2.1.3. Organizuoti įvairius laisvalaikio praleidimo užsiėmimus 

2.2. tikslas. Partnerystė bei glaudus bendradarbiavimas tarp aplinkinių bendruomenių ir viešųjų 
įstaigų 
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2.2.1. Bendradarbiauti rengiant ir vykdant projektus bei kitas veiklas 

2.2.2. Gerosios patirties mainai 

 


