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Straipsniai
Tapo pagrindiniu traukos centru
Genovaitė KAZIELIENĖ

2010 metais uždarius Rečionių pagrindinę mokyklą, jos patalpose nutarta kurti universalų daugiafunkcį centrą
(UDC). Toks sprendimas priimtas, nes nelikus mokymo įstaigos, Rečionių ir aplinkiniuose kaimuose
gyvenantiems vaikams nebuvo kur užsiimti popamokine veikla. Be to, įkūrus daugiafunkcį centrą,
atsilaisvinusias patalpas galima panaudoti ir kitoms bendruomenės reikmėms.

Su europine parama – patalpų remontas
Po Rečionių UDC įkūrimo Ukmergės rajono savivaldybės administracija pateikė projektą „Rečionių
daugiafunkcio centro steigimas ir plėtra“ finansinei paramai gauti. Šio projekto tikslas – suremontuoti ir
pritaikyti patalpas daugiafunkcio centro veiklai, įsigyti reikalingus baldus ir įrangą. Pagrindinė veikla –
ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas.
Pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas:
sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ priemonę „Universalių daugiafunkcių centrų kaimo vietovėse
steigimas“, iš 20072013 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų projektui vykdyti savivaldybei buvo skirti
841 387 litai.
Už šias lėšas buvo atliktas darželio grupės patalpų, virtuvės remontas, pakeisti beveik visi pastato langai,
didesnė dalis vidaus durų, sutvarkytos higieninės patalpos, paremontuotas pagrindinio korpuso stogas, įrengta
nauja vėdinimo sistema. Centras taip pat gavo naują kompiuterinę įrangą, dalinę naują virtuvės įrangą,
renginių įgarsinimo komplektą, fotoaparatą, vaizdo kamerą, treniruoklius, baldus, skalbimo mašiną.
Kaip pasakojo Rečionių universalaus daugiafunkcio centro direktorė Gražina Buteikienė, šiuo metu tai
vienintelė, gausiai lankoma, švietimo, kultūros, sporto, socialinius klausimus sprendžianti įstaiga Rečionyse ir
aplinkiniuose kaimuose.

Vykdomas švietėjiškas darbas
Šiuo metu pastatė yra įsikūręs Ukmergės rajono savivaldybės Vlado Šlaito viešosios bibliotekos Rečionių
filialas, mišri ikimokyklinio ugdymo grupė, kurioje ugdomi ir priešmokyklinukai, visuomeninė organizacija
„Rečionių bendruomenės iniciatyva“.
Rečionių UDC – tai vieta, kur renkasi visi vietos ir aplinkinių kaimų bendruomenės nariai. Čia vyksta sportinė,
kultūrinė, edukacinė veikla. „Šiais mokslo metais rugsėjo mėnesį mes organizavome tris sportinius renginius
skirtingoms amžiaus grupėms. Vyko futbolo turnyras, kuriame dalyvavo keturios rajono ir viena svečių iš
Dūkšto komandos. Kol vyresnieji žaidė futbolą, jaunesnieji dalyvavo įvairiuose atrakcionuose. Kitame
renginyje mokėmės vaikščioti su šiaurietiško ėjimo lazdomis, o patiems mažiausiems specialistė vedė
linksmąją mankštelę, kurioje vaikučiai, auklėtojos ir visi pageidaujantys mokėsi raumenų tempimo pratimų.
Mūsų jaunimas pamėgo treniruoklių salę, čia po pietų renkasi moksleiviai, vakarais ir savaitgaliais – tėveliai“,
– džiaugėsi direktorė.
G. Buteikienė teigė, kad renginiai ir koncertai daugiafunkciame centre vyksta visus metus, čia pažymimos
visos svarbiausios datos, organizuojamos šventės, rengiami susitikimai su įdomiais žmonėmis. Centre
repetuoja moterų ansamblis, jaunimo folkloro grupė, jaunimo dramos kolektyvas, mergaičių šokių grupė. Su
savo programėlėmis renginiuose taip pat aktyviai dalyvauja ir mažieji ikimokyklinukai.
Direktorė pridūrė, kad vietos saviveiklininkai bendruomenei dovanojo šventę Rugsėjo 1osios proga, humoro
programą parodė ir Krikštėnų bendruomenei.
„Visi džiaugiamės praturtėjusiu ir pagražėjusiu mūsų centru, brandiname naujas idėjas, priimame pasiūlymus,
siekdami, kad ir toliau čia lankytųsi, leistų laisvalaikį įvairiausių poreikių žmonės“, – kalbėjo G. Buteikienė.
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Direktorė G. Buteikienė tikisi, kad daugiafunkciame centre lankysis įvairiausių poreikių žmonės.

Ryte vaikučiai su džiaugsmu skuba į jaukią ir spalvingą grupę.
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Virėja Laima Sakalauskienė džiaugiasi nauja gražia virtuve.
20141016
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