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APVERSTOJI STUDIJA „SĖKMINGAS NOVATORIUS” - NOVA 

Projekto Nr. 2020-1-LT01-KA227-ADU-094751 

 

Bendruomenės meno projektas „HeArts Together“ 

 

Gerosios praktikos kūrėjas, šalis: Saanich savivaldybė, Vankuveris, Kanada  

Sektorius: Meniniai amatai  

Verslo / darbo tipas: Vietinė savivaldybė   

 

Pasiekimai kultūros ir kūrybos sektoriuje (KKS) iki pandemijos  

Saanich yra rajono savivaldybė 

Vankuverio saloje Britų 

Kolumbijoje, Didžiosios 

Viktorijos srityje. 2016 m. 

surašymo duomenimis, joje 

buvo 114 148 gyventojų, todėl 

tai yra daugiausia gyventojų 

turinti savivaldybė sostinės 

regioniniame rajone ir 

Vankuverio saloje bei aštunta 

pagal gyventojų skaičių 

provincijoje. 

Saanich turi ką pasiūlyti 

kiekvienam. Lauko veiklų 

entuziastai gali rinktis iš ramių kaimo vietovių, dviračių takų, daugiau nei 100 parkų ir įvairių 

kraštovaizdžių. Šeimoms patinka apsipirkti, lankytis mokyklose ir keturiuose poilsio centruose. 

Mažos ir didelės įmonės yra įsitraukusių rajonų dalis. Studentai iš Saanicho ir viso pasaulio klesti 

aukštosiose mokyklose. 

Kaip numatyta oficialaus bendruomenės plano dalyje, jie daug dėmesio skiria tolesniam 

ekonominio gyvybingumo, aplinkos vientisumo ir socialinės gerovės kūrimui. Jų šūkis – „Populo 

Nuotraukos šaltinis: https://pixabay.com 
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Serviendo” - tai reiškia „tarnauti žmonėms“. Jie stengiasi pagerinti piliečių, lankytojų ir ateities 

kartų gyvenimo kokybę mieste ir regione. Jie stengiasi gyventi darnoje vienas su kitu ir aplinka. 

Jie siekia skatinti mūsų piliečių ekonominę, fizinę ir socialinę gerovę. 

Savivaldybė bendradarbiauja su bendruomenių grupėmis, vietos įmonėmis ir asmenimis dėl: 

mažas pajamas gaunančių gyventojų prieigos ir įtraukimo; meno ir kultūros; bendruomenės 

partnerystės; bendruomenės poilsio paslaugų, skirtų įvairovei ir teisingumui kurti; specialių 

renginių; paramos mažai uždirbantiems; sveikos mitybos projektų; daugiakultūrių paslaugų; 

vyresnio amžiaus suaugusiųjų poilsio; vasaros žaidimų aikštelių programų; parkų programų; 

savanorių paslaugų; jaunimo paslaugų; vaikų priežiūros analizių; ir t.t. 

Iššūkiai, kilę pandemijos metu, bei novatoriški sprendimo būdai, skirti šiems 

iššūkiams įveikti 

„HeArts Together“ buvo dar viena Saanicho savivaldybės iniciatyva, kurią sukūrė bendruomenės 

meno specialiste dirbanti Brenda Weatherston. „HeArts Together“ – tai bendras bendruomenės 

meno projektas, reaguojantis į Covid-19 pandemiją, kviečiantis bendruomenę kūrybiškai susiburti 

liekant netoli namų. 

Kai 2020 m. pandemija bendruomenę privertė karantinuotis, Weatherston susisiekė su ne pelno 

siekiančiais ir labdaros partneriais ir paklausė, kaip jiems sekasi. Ji pastebėjo, kad daugelis yra 

strese ir sunkiai pasiekia savo bendruomenės narius. Tada jai kilo paprasta, bet labai kūrybinga 

idėja – pasitelkti vietos bendruomenės ir asociacijų paramą naujai iniciatyvai. Weatherston į 

pagalbą pasitelkė savanorius medienos apdirbėjus, kad sukurtų širdis, kurios vėliau pateko į 

psichikos sveikatos asociacijas, globos įstaigas, moterų ir benamių prieglaudas, Viktorijos 

gimtosios draugystės centrą ir naujakurių bei jaunimo grupes, pasiekiančias 16 organizacijų ir 

daugiau nei tūkstantį bendruomenės narių – visa tai už šiek tiek daugiau nei paaukotus pinigus ir 

3500 dolerių dotaciją iš Kanados bendruomenės reagavimo fondo. 

Projektas „HeArts Together“ padeda izoliuotiems ir pažeidžiamiems bendruomenės nariams 

aktyviai dalyvauti projekte bendradarbiaujant su bendruomenės partneriais, įskaitant sveikatos 

priežiūros įstaigas ir paslaugų organizacijas. Dalyviai kūrė unikalias molio ir dažytas medines 

širdeles bei žinutes, kurios pateikiamos kartu su vaikų ir kitų bendruomenės narių širdelėmis 

lauko ekspozicijose Saanicho parkuose ir viešose vietose. 
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Nuotraukos šaltinis: https://www.saanich.ca/EN/main/parks-recreation-community/arts/hearts-together-

community-art-project.html  

Širdelės yra ženklas, simbolizuojantis rūpestį artimaisiais, kaimynais ir bendruomene, taip pat 

padeda išreikšti padėką sveikatos priežiūros ir būtiniems darbuotojams. Šios kolektyvinės širdžių 

instaliacijos pasitarnaus kaip bendros patirties palikimas šiais laikais, parodydamos, kad žmonės 

gali burtis į bendruomenę ir likti saugiame atstume. Rodomos viešose erdvėse, jos primena 

visiems, kad ir toliau būtų saugūs ir rūpintųsi visais bendruomenės nariais, žmonijai judant į priekį 

kartu. 

Sąlygos novatoriškumui ir sėkmei  

Projektas „HeArts Together“ turėjo gilią 

prasmę skirtingiems žmonėms: prievartą 

išgyvenusi mama ir dukra bendradarbiavo 

kuriant širdį, kuri padėjo joms kartu 

susidoroti su ta trauma; Métis 

bendruomenės nariai papuošė širdis 

švęsdami savo kultūrą; nauji atvykėliai 

naudojo širdis padėkoti naujiems 

kaimynams kanadiečiams už paramą ir 

rūpestį; jaunas menininkas su Dauno 

sindromu, neseniai persikėlęs į 

bendruomenę, galėjo pasidalinti savo 

menu ir rasti ryšį. 

„Viešosiose erdvėse rodydami širdis 

žmonės jaučiasi esą priklausantys 

bendruomenei ir svarbūs“, – sako Weatherston. „Galbūt negalėsite išeiti į parką, kad 

Nuotraukos šaltinis: 
https://www.saanich.ca/EN/main/parks-recreation-

community/arts/hearts-together-community-art-
project.html 

https://www.saanich.ca/EN/main/parks-recreation-community/arts/hearts-together-community-art-project.html
https://www.saanich.ca/EN/main/parks-recreation-community/arts/hearts-together-community-art-project.html
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pamatytumėte savo širdį su visais kitais, bet žinote, kad ji ten yra. Tai reiškia, kad jūsų klausia, 

jaučiate, kad jūsų nuomonė yra svarbi ir kad bendruomenei rūpite“. 

Savanorių įsitraukimas 

Ši veikla negalėjo būti atlikta be savanorių medžio apdirbėjų, kurie sukūrė širdeles ir padovanojo 

jas bendruomenės nariams dekoruoti. 

Šaltinis: https://www.saanich.ca    

 

Klausimai savianalizei 

 

1. Kokias veiklas galėtų organizuoti savivaldybės, siekdamos paremti ir įtraukti savo 

gyventojus? 

2. Kaip menai ir amatai gali būti naudojami siekiant padėti žmonėms, išgyvenantiems 

sunkius laikus? 

 

Šią gerosios praktikos istoriją parengė Know and Can Association. 

 

https://www.saanich.ca/

