2018 m. Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo
2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės ,,Remti
bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Vilniaus miesto
savivaldybėje konkurso projektas

Naujininkų seniūnijos bendruomenių bei NVO gebėjimų stiprinimas vykdant
bendras veiklas.
INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ
2.2. Projektui įgyvendinti skirta suma (eurais)
2.3. Projekto įgyvendinimo trukmė, projekto
vykdymo vieta
2.4. Projekto partneriai, jų kontaktai

16 100
2018.10-2018.12 Vilniaus miesto Naujininkų
seniūnija
Asociacija „Naujininkų bendruomenė“
Asociacija „Užusienio bendruomenė“
Asociacija „Burbiškių bendruomenė“
Asociacija „Salininkų bendruomenė“

PROJEKTO APRAŠYMAS
Projekto tikslas - Naujininkų gyventojų bendruomeniškumo stiprinimas ir įtraukimas į įvairias
bendruomeninės veiklas
Projekto uždaviniai:
-socialinės pagyvenusių žmonių ir vaikų iš nepasiturinčių šeimų atskirties mažinimas;
-vaikų užimtumo didinimas;
-Naujininkų kraštotyra ir gyventojų įtraukimas į kraštotyrinius darbus;
-aktyvaus gyvenimo budo ir sporto propagavimas;
-aplinkos(viešųjų erdvių, sporto aikštynų ir kt.) tvarkymas;
-veikiančių bendruomenių bei NVO bendradarbiavimas ir gebėjimų stiprinimas vykdant bendras
veiklas.
Projektas numato 3 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 keturių Naujininkų bendruomenių (Naujininkų, Salininkų, Užusienio ir
Burbiškių) bei Naujininkų seniūnijoje veikiančių NVO (VŠĮ „Vilnius socialinis klubas“ bei VŠĮ
„Gelbekit vaikus“ Salininkų vaikų dienos centras „Šaltinis“) pastangomis ir aprėpia visus
pagrindinės Naujininkų seniūnijos gyvenamuosius rajonus. Projekte numatomas 50 sąvanorių
įtraukimas, bei virš 250 dalyvių (dalis dalyvių dalyvaus keliose veiklos).
Projektas numato sumažinti atskirti ne mažiau 30 pagyvenusių žmonių, suteikti paramą ne mažiau
60 vaikų iš nepasiturinčių šeimų, įtraukti į kraštotyrinį darbą ~10 Naujininkų gyventojų, aktyvų
gyvenimą ir sportą ~ 50 žmonių; bendruomeninių gebėjimų stiprinimą ir bendradarbiavimą ~ 20
žmonių; bendruomeninės aplinkos ir patalpų pritaikymo akcijas ~70 gyventojų.
Projekto metu informacija apie veiklas bus pateikta ~5 000 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.

2
PROJEKTO VEIKLŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS
Veiklos
pavadinimas
Planuojamos
Planuojama
Planuojama
veiklos
veiklos
vykdymo
atsakingas
vykdymo data
vieta
vykdytojas
(trukmė)
Socialinė veikla 2018.10-12
senjorams
ir
vaikams, vaikų
užimtumas per
sportinę veiklą.

Salininkai

K.Pranskevič
ienė
A.Girčys

Užusienis

L.Žemaitytė

Naujininkai

N.Palionienė

Naujininkai

V.Kirijanova

Naujininkų
2018.10-12
kultūros
ir
istorijos tyrimai,
viešųjų erdvių
tvarkymas
ir
informacijos
apie
Naujininkus
pateikimas.

Naujininkai
Salininkai

T.Papapinavi
čius
L.Stefanovič

Burbiškės

A.Minderis

Užusienis

L.Žemaitytė

Naujininkų
2018.10-12
bendruomenių ir
NVO
bendradarbiavi
mas ir gebėjimų
stiprinimas

Naujininkų
seniūnija

A.Melianas

Naujininkai

Veiklos aprašymas
(planuojamas dalyvių /
savanorių skaičius, veiklos
metodai ir kita)
Dalyvių ~140; savanorių ~25;
Veiklos
metodai:
vienišų
senjorų lankymas. Labdaros
renginiai senjorams ir vaikams
iš nepasiturinčių šeimų. Vaikų
užimtumas sportine veikla.
Senjorų klubo organizavimas ir
kt.
Atitinka
1,
2
ir
4
prioritetinėms veikloms.
Dalyvių ~ 80; savanorių ~15;
Veiklos metodai: kultūrinės ir
istorinės medžiagos rinkimas,
surinktos
medžiagos
apibendrinimas ir pateikimas
bendruomenei.
Meniniai
akcentai
Naujininkų
seniūnijoje su informaciniu QR
kodu. Bendruomeninės talkos,
tvarkant viešasias erdves ir kt.
Atitinka 3 ir 6 prioritetinei
veiklai
Dalyvių ~ 20; savanorių ~10;
Veiklos metodai: Patirties
pasidalinimo
pasitarimai.
Savanorių
mokymai.
Bendruomenių techninės bazės
stiprinimas.
Bendruomenių
veiklos viešinimo tobulinimasNaujininkų TV ir kt. Atitinka
5 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 30 proc. projektui skirtų lėšų)*
1.
Darbo
užmokestis
su
0
mokesčiais
Buhalterinės apskaitos išlaidos
2.
Val.
120
5
600
Ryšio paslaugų išlaidos(projekto
3.
Mėn.
3x8
15
360
vykdytojams)

II.
1.

Iš viso
Projekto įgyvendinimo išlaidos(pagal veiklas)
Socialinė veikla senjorams ir vaikams, vaikų užimtumas per sportinę veiklą.
Darbo užmokestis su mokesčiais

960

3

2.
2.3.
2.3.1

2.3.3.

2.3.4.
2.4.

2.5.
2.6.

1.
2.
2.3.
2.3.1

2.3.3.

2.3.4.
2.3.5.
2.4.

2.5.
2.6.
2.7

Kitos veiklos išlaidos
Išlaidos paslaugoms
Išlaidos paslaugoms,
teikiamomis pagal paslaugų ir
autorines sutartis
Projekto sklaidos ir viešinimo
paslaugos(skelbimai, sklaida
internete, kt.)
Transporto paslaugoms
(nuoma)
Tiesiogiai projektui
reikalingoms prekėms
(inventorius, kūrybos, sporto ir
lavinamosios priemonės,
lauktuvės lankomiems
vienišiems pagyvenusiems
žmonėms, sanitarinės ir
higienos prekės, kava, arbata,
sausainiai ir kt.)
Išlaidos transportui
išlaikyti(kuras, kt)
Išlaidos savanoriškai veiklai
organizuoti(maitinimas ir kt.)

Iš viso

0

0

Val.

36

25

900

Mėn.

3

125

400

Mėn.

3

200

600

Mėn.

3

300

900

Mėn.

3

200

600

3

200

600

Iš viso veiklai
3 900
Naujininkų kultūros ir istorijos tyrimai, viešųjų erdvių tvarkymas ir informacijos apie
Naujininkus pateikimas.
Darbo užmokestis su mokesčiais
Iš viso
0
Kitos veiklos išlaidos
Išlaidos paslaugoms
Išlaidos paslaugoms,
Val.
52
25
1 300
teikiamomis pagal paslaugų ir
autorines sutartis
Projekto sklaidos ir viešinimo
Mėn.
3
200
600
paslaugos(skelbimai, sklaida
internete, kt.)
Transporto paslaugoms
Mėn.
3
200
600
(nuoma)
Kitoms butinoms paslaugoms
Mėn.
3
300
1 200
(prieminių nuoma, darbai, kt.)
Tiesiogiai projektui
Mėn.
3
500
1 500
reikalingoms prekėms
(aplinkos tvarkymo priemonės,
apdailos ir gerbuvio prekės ir
mažavertė įranga, sodinukai,
kalėdiniai papuošimai ir kt.)
Išlaidos transportui
Mėn.
3
300
900
išlaikyti(kuras, kt)
Išlaidos savanoriškai veiklai
Mėn.
3
100
300
organizuoti(maitinimas ir kt.)
Ilgalaikio turto įsigijimas**
Vnt.
1
(sporto įranga?)

4
Iš viso
6 400
Bendruomenių ir seniūnijoje veikiančių nevyriausybinių organizacijų gebėjimų ir
bendradarbiavimo stiprinimas.
1.
1. Darbo užmokestis su mokesčiais
Iš viso
0
2.
2. Kitos veiklos išlaidos
2.3.
3. Išlaidos paslaugoms
2.3.1 Išlaidos paslaugoms,
Val.
64
25
1 800
teikiamomis pagal paslaugų ir
autorines sutartis
2.3.3. Projekto sklaidos ir viešinimo
Mėn.
3
200
600
paslaugos(internetinė TV,
leidiniai, skelbimai ir kt.)
2.3.4. Transporto paslaugoms
Mėn.
3
200
600
(nuoma)
2.3.5. Kitoms butinoms paslaugoms
Mėn.
3
(prieminių nuoma, darbai, kt.)
2.4.
Tiesiogiai projektui
Mėn.
3
400
1 200
reikalingoms prekėms
(orgtechnika bendruomenių
stiprinimui, kanceliarinės
prekės, kava, arbata ir kt.)
2.5.
Išlaidos transportui
Mėn.
3
100
300
išlaikyti(kuras, kt)
2.6.
Išlaidos savanoriškai veiklai
Mėn.
3
100
300
organizuoti(maitinimas ir kt.)
2.7
Banko mokesčiai
Mėn.
2
20
40
Iš viso
4 840
IŠ VISO PROJEKTUI
16 100
*Planuojant išlaidas vadovautis Savivaldybės aprašo 11 ir 56 punktais.
PROJEKTO SKLAIDA IR VIEŠINIMAS (priemonės, būdai, mastas)
Informacija apie projektą ir atskiras veiklas bus pateikta interneto puslapyje www.naujininkai.org
Facebook puslapyje @naujininkai ir grupėse, leidiniuose ir skelbimuose, internetinėje Naujininkų
TV ir QR kode prie sieninės tapybos, naujai įrengtose skelbimo lentose.
PROJEKTO VEIKLŲ TESTINUMAS
Daugelis projekto veiklų pradėtos 2017 m. ir yra tęstinės: senjorų klubas, vienišų senuolių
lankymas, labdaros popietė nepasiturinčių šeimų vaikams, aplinkos tvarkymo akcijos, sporto
turnyrai ir renginiai, bendri bendruomenių pasitarimai ir apsikeitimas patirtimi, kraštotyra ir kt.
Todėl numatomas daugumos veiklų tęstinumas ir ateityje.

