Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų
plano įgyvendinimo 2.3 priemonės ,,Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo
Vilniaus miesto savivaldybėje projektas

„Naujininkų seniūnijos bendruomenių bei NVO bendradarbiavimas ir gebėjimų
stiprinimas vykdant bendras veiklas“
2017 m. spalio 15 – gruodžio 31
Pareiškėjas:
Asociacija Visuomeninė organizacija „Naujininkų bendruomenė“ Partneriai:
Asociacija „Užusienio bendruomenė“
Asociacija „Burbiškių bendruomenė“
VŠĮ „Gelbekit vaikus“ Salininkų vaikų dienos centras „Šaltinis“
VŠĮ „Kūrybinių industrijų dokas“
VŠĮ „Vilnius socialinis klubas“
Vieta: Vilniaus miesto Naujininkų seniūnija

Projekto vadovas - Artūras Melianas
Padėties aprašymas (problemos įvardijimas, pagrindimas, siūlomi sprendimo būdai)
Naujininkai pasižymi tautine įvairove ir didesnėmis, nei Vilniaus miesto vidurkis, socialinėmis
problemomis. Pagal Vilniaus socialinės paramos centro duomenys ir atliktus Vilniaus miesto
savivaldybės tyrimus Naujininkuose yra daugiau pensininkų, bedarbių ir neužimtų asmenų,
ypatingai tarp jaunimo, čia gyvena žmonės su mažesnėmis pajamomis ir didesnis nuošimtis
socialinių pašalpų gavėjų. Iš dalies dėl šių priežasčių Naujininkų seniūnijos gyventojams sunkiau
prieinamos pagyvenusių žmonių ir vaikų užimtumo paslaugos, sportinė ir kultūrinė veikla, mažesnis
pilietinis aktyvumas ir bendruomeniškumas tvarkant aplinką ir bendras erdves.
Veikiančios seniūnijos teritorijoje bendruomenės dažnai vykdydavo veiklas atskirai, dėl to
mažėdavo veiklų aprėptis.
Todėl projektas numato bendruomenių ir NVO bendradarbiavimą, įvairiapusiškas veiklas,
leidžiančias pasirinkti savanoriams ir dalyviams tinkamas veiklas:
Naujininkų gyvenamajame rajone svarbus bendruomenės sutelktumas, organizuojant kamynijas,
bendrus sportinius ir kultūrinius renginius, pagyvenusių žmonių ir vaikų atskirties mažinimą,
aktyvesnį gyvenimo būdą.
Salininkuose aktualus vaikų iš nepasiturinčių šeimų užimtumas, ypač atostogų metų.
Užusienyje, kaip išsaugojusiame kaimišką struktūrą yra poreikis atlikti kraštotyrinį darbą, įtraukiant
senbuvius, taip pat aktuali aktyvumą ir sportą skatinanti veikla, labdaros organizavimas.
Burbiškių bendruomenės veiklos teritorijoje gyvena daug jaunų mamų su vaikais, kurios išsakė
poreikį sporto infrastruktūros vystymui siekiant didinti vaikų, mamų ir kitų bendruomenės narių
fizinį aktyvumą.
Bendro trijų bendruomenių ir trijų NVO projekto paraiškos teikėjas „Visuomeninė organizacija
Naujininkų bendruomenė“ veikia jau 16 metų. Per tą laiką pavyko organizuoti gyventojus įvairioms
veikloms, didžiausiose projektuose dalyvavo iki 3500 žmonių. 2008 m. bendruomenė gavo
„Auksinės širdies“ nominaciją.
Projekto tikslas ir uždaviniai
Projekto tikslas - Naujininkų gyventojų bendruomeniškumo stiprinimas ir įtraukimas į įvairias
bendruomeninės veiklas
Projekto uždaviniai:
-veikiančių bendruomenių bei NVO bendradarbiavimas ir gebėjimų stiprinimas vykdant bendras
veiklas;
-socialinės pagyvenusių žmonių ir vaikų iš nepasiturinčių šeimų atskirties mažinimas;
-vaikų užimtumo didinimas;
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-Užusienio kraštotyra ir gyventojų įtraukimas į kraštotyrinius darbus;
-intelektualių sociokultūrinių diskusijų organizavimas;
-aktyvaus gyvenimo budo ir sporto propagavimas;
- bendras aplinkos (sporto aikštynų, įrenginių ir vaikų žaidimo aikštelių ir kt.) tvarkymas
Trumpas projekto aprašymas
Projektas numato 5 veiklas pagal visas 6 prioritetines vykdytinas veiklas(žr.veiklų įgyvendinimo
planas), nustatytas Naujininkų seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimu, todėl veiklos
turi sustiprinti bendruomenių gebėjimus ir bendradarbiavimą. Projekto stiprios pusės yra tai, kad jis
sudarytas bendromis trijų Naujininkų bendruomenių (Naujininkų, Užusienio ir Burbiškių) bei
Naujininkuose veikiančių NVO (VŠĮ „Vilnius socialinis klubas“ bei VŠĮ „Kūrybinių industrijų
dokas“) pastangomis ir aprėpia visus pagrindinės Naujininkų seniūnijos gyvenamuosius rajonus.
Projekte numatomas 50 sąvanorių įtraukimas, bei virš 300 dalyvių (dalis dalyvių dalyvaus keliose
veiklos).
Tikslinė projekto grupė, projekto dalyviai, savanorių skaičius
Projekto tikslinės grupės ir dalyviai yra Naujininkų seniūnijos atskirtį patiriantys pagyvenę žmonės
ir vaikai iš nepasiturinčių šeimų; sportuoti norintys, bet neorganizuoti jaunimas, jaunos mamos ir
senjorai; Užusienio senbuviai; kultūrinės ir intelektualinės veiklos stokojantys gyventojai;
Burbiškių naujakuriai; savanoriškos veiklos stokojantys gyventojai; bendruomenių ir NVO atstovai.
Plačiąja prasme potencialus projekto dalyviais gali būti visi Naujininkų gyventojai. Projekte
numatomas 50 sąvanorių įtraukimas, bei virš 300 dalyvių (dalis dalyvių dalyvaus keliose veiklos).
Projekto atitiktis išplėstinės seniūnaičių sueigos patvirtintoms prioritetinėms finansuotinoms
veikloms
Projektas atitinka Naujininkų išplėstinės seniūnaičių sueigos patvirtintoms prioritetinėms
finansuotinoms veikloms ir numato atitinkamas 5 veiklas pagal nustatytus prioritetus:
1. Socialinė veikla, skirta socialiai pažeidžiamiems bendruomenės nariams ir (ar) grupėms
2. Vaikų ir jaunimo užimtumas
3. Kultūrinė ir švietėjiška veikla
4. Sporto ir sveikatinimo veikla
5. Bendruomeninė veikla ir kita vietos bendruomenės sutelktumą ir gyvenimo kokybę gerinanti
veikla.
6. Bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti.
Laukiami rezultatai ir nauda įgyvendinus projektą
Numatomi projekto rezultato rodikliai:
Projektas numato sumažinti atskirti ne mažiau 50 pagyvenusių žmonių, suteikti užimtumą ne
mažiau 40 vaikų iš nepasiturinčių šeimų, įtraukti į kraštotyrinį darbą ~40 Užusienio gyventojų, į
sociokultūrinių diskusijų klubą ~ 30 žmonių; aktyvų gyvenimą ir sportą ~ 100 žmonių;
bendruomeninių gebėjimų stiprinimą ir bendradarbiavimą ~ 40 žmonių; bendruomeninės aplinkos ir
patalpų pritaikymo akcijas ~160 gyventojų.
Projekto metu informacija apie veiklas bus pateikta ~10 000 Naujininkų gyventojų(leidiniai,
skelbimai, interneto puslapis, Facebook), numatoma įtraukti 50 dalyvių į savanoriškas veiklas.
Vykdant bendro projekto veiklas bus glaudus bendradarbiavimas tarp skirtingų Naujininkų
seniūnijos bendruomenių, patirties pasidalinimas ir naujų veiklos galimybių paieška.
Projekto veiklos pasitarnaus gyventojų bendruomeniškumo stiprinimui, nes bus pasiekti konkretus
veiklų rezultatai – atskirties mažinimas, užimtumas, bendra sportinė ir kultūrinė veikla; aplinkos
bendras tvarkymas ir kt.
PROJEKTO VEIKLŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS
Planuojama veiklos
vykdymo data
(trukmė)

Planuojama
vykdymo vieta

Planuojamos
veiklos atsakingas
vykdytojas

Veiklos aprašymas (planuojamas
dalyvių / savanorių skaičius, veiklos
metodai ir kita)
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Pagyvenusių
žmonių klubas:
2017.10-12

Naujininkai
Salininkai
Užusienis

K.Pranskevičienė
V.Zaleckienė
L.Uždavinytė

Dienos stovykla:
2017.10.31-11.05
Labdaros renginiai:
2017.12

Tyrimai:2017.10-12 Užusienis
Pristatymas
ir Naujininkai
leidinys: 2017.12
Klubas; 2017.10-12

R.Kazlauskas
J.Giedra

2017.10-12
2017.11
2017.10
2017.12

Naujininkai
Salininkai
Užusienis
Burbiškės

J.Kurnosova
A.Girčys
A.Markevičius
A.Minderis

2017.10-12

Naujininkų
seniūnija

A.Melianas

2017.10-12

Naujininkai
Užusienis
Burbiškės

A.Minderis

Naujininkų seniūnijos pagyvenusių
žmonių
atskirties
mažinimas,
labdaros organizavimas ir vaikų
užimtumas.
Dalyvių ~ 50; savanorių ~10; Veiklos
metodai: senjorų klubo ir savipagalbos
organizavimas, užimtumas, bendros
šventės ir kt. Kalėdinių ir kt. labdaros
akcijų organizavimas. Dienos stovyklų
ir užimtumo organizavimas rudens
atostogų metų vaikams iš nepasiturinčių
šeimų, bendradarbiaujant su soc.
tarnybomis.
Atitinka
1
ir
2
prioritetinėms veikloms.
Užusienio kraštotyra ir intelektualių
diskusijų klubo organizavimas.
Dalyvių ~ 40; savanorių ~6; Veiklos
metodai: istorinės medžiagos rinkimas
senbuvių asmeniniuose ir valstybinėse
archyvuose,
surinktos medžiagos
apibendrinimas
ir
pateikimas
bendruomenei bei visuomenei: paskaita,
internetas,
leidinys,
informacinis
stendas. Aktualių kultūrinių ir socialinių
diskusijų
klubo
ir
mokymų
organizavimas,
kviečiant
žinomus
žmones. Atitinka 3 prioritetinei
veiklai
Gyventojų įtraukimas į aktyvų
judėjimą ir sportą. Dalyvių ~ 70;
savanorių ~10; Veiklos metodai: bėgikų
klubo organizavimas, krepšinio ir
futbolo turnyrai, šeimų sporto renginiai,
mokymai ir kt. Atitinka 4 prioritetinei
veiklai
Bendruomenių
ir
seniūnijoje
veikiančių
nevyriausybinių
organizacijų
gebėjimų
ir
bendradarbiavimo
stiprinimas.
Kaimynijų organizavimas. Dalyvių ~
40; savanorių ~20; Veiklos metodai:
Patirties
pasidalinimo
seminaras.
Organizacinių gebėjimų stiprinimo ir
lėšų pritraukimo pasitarimas, savanorių
mokymai. Bendruomenių techninės
bazės
stiprinimas.
Bendruomenių
veiklos
viešinimas.
Atitinka
5
prioritetinei veiklai
Viešųjų erdvių ir patalpų, skirtų
bendruomenės
sutelktumui,
tvarkymas. Dalyvių ~ 100; savanorių
~20; Veiklos metodai: bendruomeninės
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talkos, tvarkant parkus, sporto aikštynus
ir įrenginius, vaikų žaidimo aikštelės ir
kt. Atitinka 6 prioritetinei veiklai
DETALI PROJEKTO ĮGYVENDINIMO SĄMATA
Mato
Vieneto
Eil.
Prašoma suma,
Išlaidų rūšis
vieneto
Kiekis
kaina,
Nr.
Eur
pav.
Eur
I.
Projekto administravimo išlaidos (ne daugiau kaip 10 proc. projektui skirtų lėšų)*
Projekto vadovas
1.
Val.
230
6
1380
Sodra
ir
kt.
mokesčiai
2.
32,78%
452
Buhalterinės apskaitos išlaidos
3.
Val.
160
5
800
Iš viso
2632
II.
Projekto įgyvendinimo išlaidos(pagal veiklas)
Naujininkų seniūnijos pagyvenusių žmonių atskirties mažinimas, labdaros
organizavimas ir vaikų užimtumas.
1.
Darbo užmokestis su mokesčiais
Projekto vykdytojas
1.1.
Mėn.
96
5
480
Sodros ir kt. mokesčiai
157
1.6.
Mėn.
32,78%
Iš viso
637
2.
Kitos veiklos išlaidos
2.4.
Išlaidos paslaugoms,
Val.
8
25
200
teikiamomis pagal paslaugų ir
autorines sutartis (renginių
organizavimas, konsultavimas
ir kt.)
2.5.
Prekės, priemonės ir
Mėn.
3
500
1500
inventorius - pagyvenusių
žmonių ir vaikų užimtumo
organizavimui(inventorius,
mobili kolonėlė, kūrybos,
sporto ir lavinamosios
priemonės, lauktuvės
lankomiems vienišiems
pagyvenusiems žmonėms,
sanitarinės ir higienos prekės,
kava, arbata, sausainiai ir kt.)
2.6.
Transporto išlaikymas ir
Mėn.
3
250
750
kelionės (automobilio nuoma,
kuro kompensavimas veiklos
vykdytojams, transporto nuoma
išvykoms ir kt.)
2.7.
Savanoriškos veiklos
Val.
2
200
400
organizavimo išlaidos
(savanorių maitinimo ir kt.
išlaidų kompensavimas)
2.8.
Projekto sklaida ir
Mėn.
2
100
200
viešinimas(sklaida internete,
skrajutės-kvietimai apie
vykdoma veiklą, skelbimai)
Iš viso veiklai
3 687
Užusienio kraštotyra ir intelektualių diskusijų klubo organizavimas.
1.
Darbo užmokestis su mokesčiais
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1.1.
1.6.

Projekto vykdytojas
Sodros ir kt. mokesčiai

2.
2.4.

Kitos projekto išlaidos
Išlaidos paslaugoms,
teikiamomis pagal paslaugų ir
autorines sutartis (tiriamojo
darbo ir lektorių apmokėjimas)
Prekės, priemonės ir
inventorius (fotoaparatas,
raštinės prekės, kava, arbata,
sausainiai ir kt. mokymams bei
susitikimams)
Transporto išlaikymas
(automobilio nuoma, kuro
kompensavimas veiklos
vykdytojams)
Savanoriškos veiklos
organizavimo išlaidos
(savanorių maitinimo ir kt.
išlaidų kompensavimas)
Projekto sklaida ir
viešinimas(tiriamojo darbo
pristatymas, leidinys, sklaida
internete, informacinis stendas,
skelbimai, kt.)

Mėn.
Mėn.

96

5
32,78%

Iš viso

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

1.
1.1.
1.6.
2.
2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

480
157

637

Val.

28

25

700

Mėn.

3

200

600

Mėn.

3

100

300

Val.

2

150

300

Mėn.

2

400

800

Iš viso veiklai
Gyventojų įtraukimas į aktyvų judėjimą ir sportą.
Darbo užmokestis su mokesčiais
Projekto vykdytojas
Mėn.
96
Sodros ir kt. mokesčiai
Mėn.
Iš viso
Kitos veiklos išlaidos
Išlaidos paslaugoms,
Val.
12
teikiamomis pagal paslaugų ir
autorines sutartis (renginių
organizatoriai, treneriai ir kt.)
Prekės, priemonės ir
Mėn.
3
inventorius (sporto inventorius,
priemonės sporto aikštynų
tvarkymui, prizai ir
apdovanojimai, persirengimo
palapinės, vanduo ir
vaisvandeniai, kt.)
Transporto išlaikymas
Mėn.
3
(automobilio nuoma, kuro
kompensavimas veiklos
vykdytojams)
Savanoriškos veiklos
Val.
2
organizavimo išlaidos
(savanorių maitinimo ir kt.
išlaidų kompensavimas)
Projekto sklaida ir viešinimas
Mėn.
2
(skrajutės-kvietimai apie

3337

5
32,78%

480
157

637
25

300

400

1200

100

300

200

400

100

200
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vykdoma veiklą, skelbimai,
sklaida internete)

1.
1.1.
1.6.
2.
2.2.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9

1.
1.1.
1.6.
2.
2.4.

2.5.

Iš viso
3 037
Bendruomenių ir seniūnijoje veikiančių nevyriausybinių organizacijų gebėjimų ir
bendradarbiavimo stiprinimas. Kaimynijų organizavimas.
Darbo užmokestis su mokesčiais
Projekto vykdytojas
Val.
360
5
1800
Sodros ir kt. mokesčiai
590
32,78%
Iš viso
2390
Kitos veiklos išlaidos
Ryšio ir pašto paslaugos
Mėn.
3
150
450
(mobilaus ryšio
kompensavimas, laiškų
siuntimas organizuojant
kaimynijas, kitos pašto
išlaidos)
Išlaidos paslaugoms,
Val.
8
25
200
teikiamomis pagal paslaugų ir
autorines sutartis (lektorių ir
ekspertų apmokėjimas, kt.)
Prekės, priemonės ir
Mėn.
3
600
1800
inventorius (orgtechnika
bendruomenių stiprinimui,
kanceliarinės prekės, kava,
arbata ir kt.)
Transporto išlaikymas
Mėn.
3
100
300
(automobilio nuoma, kuro
kompensavimas veiklos
vykdytojams)
Savanoriškos veiklos
Val.
2
100
200
organizavimo išlaidos
(savanorių maitinimo ir kt.
išlaidų kompensavimas)
Projekto sklaida ir viešinimas
Mėn.
3
400
1200
(interneto puslapio
atnaujinimas, leidiniai,
skelbimai ir kt.)
Banko mokesčiai
Mėn.
3
10
30
Iš viso
6 570
Viešųjų erdvių ir patalpų, skirtų bendruomenės sutelktumui, tvarkymas.
Darbo užmokestis su mokesčiais
Projekto vykdytojas 1
Mėn.
96
5
480
Sodros ir kt. mokesčiai
157
Mėn.
32,78%
Iš viso
637
Kitos veiklos išlaidos
Išlaidos paslaugoms,
Val.
8
25
200
teikiamomis pagal paslaugų ir
autorines sutartis (renginių
organizatorių ir ekspertų darbo
apmokėjimas)
Prekės, priemonės ir
Mėn.
3
1500
4200
inventorius (aplinkos tvarkymo
priemonės, medžiagos ir
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2.6.

2.7.

2.8.

2.10

inventorius, apdailos ir
gerbuvio prekės ir mažavertė
įranga, sodinukai, arbata, kava,
vaisvandeniai ir sausainiai
renginiams, kt.)
Transporto išlaikymas
(automobilio nuoma, kuro
kompensavimas veiklos
vykdytojams)
Savanoriškos veiklos
organizavimo išlaidos
(savanorių maitinimo ir kt.
išlaidų kompensavimas)
Projekto sklaida ir viešinimas
(skrajutės-kvietimai apie
vykdoma veiklą, skelbimai,
sklaida internete, kt.)
Ilgalaikio turto įsigijimas**
(stacionarus stalo teniso stalas
ar kitą sporto įranga)

Mėn.

3

100

300

Val.

3

100

300

Mėn.

1

100

100

Vnt.

1

1400

1400

Iš viso
7 137
IŠ VISO PROJEKTUI
26 400
*Planuojant išlaidas vadovautis Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo
2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės ,,Remti bendruomeninę veiklą
savivaldybėse“ įgyvendinimo Vilniaus miesto savivaldybėje aprašo 30 ir 31 punktais
** ne daugiau kaip 20 proc. projektui skirtų lėšų
PROJEKTO SKLAIDA IR VIEŠINIMAS
Informacija apie projektą ir atskiras veiklas bus pateikta interneto puslapyje www.naujininkai.org ir
Facebook grupėse, leidiniuose ir skelbimuose.

