
Naujininkų bendruomenės

2016-2017 metų veiklų ataskaita



Atstovavimas ir administravimas

 -paraiškų parengimas ir  teikimas;

 -2 proc. paramos rinkimas;

 -SADM bendruomenių rėmimo projekto administravimas;

 -raštai savivaldybei dėl Naujininkų problemų;

 -bendradarbiavimas su seniūnija;

 -susitikimai su architekte dėl skvero įrengimo;

 -parašų rinkimas ir kiti veiksmai dėl krematoriumo;

 -žmonių konsultavimas;

 -atstovavimas VBA ir LVBOS

 -administravimo veikla



2016 m. 

Kalėdinis labdaros renginys nepasiturinčių 

šeimų vaikams 2016.01.12



Vasario 16-osios minėjimas Naujininkų 

mokykloje



Talka „Darom 2016“ Numatomo skvero

valymas



Šeimų sporto šventė, 2016.05.15



Zumba šokiai



Naujininkų šventė 2016.09.29



Senjorų klubo veikla



Kalėdinių papuošimų konkursas



Krepšinio klubo „Naujininkų kiemas“ 

rėmimas



Projekto “Jaunimas-Senjorams” dalyviai



Finansai
 Gauta: 11595                                       

 SADM                                                                              8930

 2 proc. parama 165

 Privatus rėmėjai  2500

 Išleista: 11922 

 Šventės organizavimas 2457

 Viešinimas

 -kalendoriaus, laikraščio ir kt. leidyba ir platinimas           2392

 -interneto puslapio tvarkymas ir palaikymas                     1186

 Projekto administravimas ir vykdymas

 -finansų apskaita ir banko mokesčiai 821

 -projekto darbuotojų atlyginimai ir socialinis draudimas  2500

 -prekės projekto vykdymui                                                 150

 -maitinimo išlaidos (t.t. šventės dalyvių)                           1680

 Kita (parama,                                                           724



2017 M. 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;

 -UŽUSIENIO KRAŠTOTYRA IR GYVENTOJŲ ĮTRAUKIMAS Į

KRAŠTOTYRIMINIUS DARBUS;

 -INTELEKTUALIŲ DISKUSIJŲ ORGANIZAVIMAS;

 -AKTYVAUS GYVENIMO BŪDO IR SPORTO PROPAGAVIMAS;

 - BENDROS APLINKOS (SPORTO AIKŠTYNŲ, ĮRENGINIŲ IR VAIKŲ

ŽAIDIMO AIKŠTELIŲ) TVARKYMAS



1 veikla:Naujininkų seniūnijos pagyvenusių žmonių 

atskirties mažinimas, labdaros organizavimas ir 

vaikų užimtumas:

Salininkų vaikų užimtumas rudens atostogų metu:

10.30-11.05

20 vaikų iš 

socialinės

rizikos šeimų



1 veikla:Naujininkų seniūnijos pagyvenusių žmonių atskirties 

mažinimas, labdaros organizavimas ir vaikų užimtumas:

Socialinė akcija –vienišų senelių lankymas 

Naujininkuose

12.11-24

Aplankyti 20

senolių, dalyvavo 

15 gimnazistų





1 veikla:Naujininkų seniūnijos pagyvenusių žmonių atskirties 

mažinimas, labdaros organizavimas ir vaikų užimtumas:

Senjorų klubo veiklos – kelionė į Kupiškio raj. 

bendruomenę

12.06





1 veikla:Naujininkų seniūnijos pagyvenusių žmonių atskirties 

mažinimas, labdaros organizavimas ir vaikų užimtumas:

Labdaros popietė Naujininkų vaikams iš socialiai 

remtinų šeimų 

12.15

85 vaikų su

šeimos nariais



1 veikla:Naujininkų seniūnijos pagyvenusių žmonių atskirties 

mažinimas, labdaros organizavimas ir vaikų užimtumas:

Paramos akcija Užusienio senoliams –dūmų 

detektorių įrengimas

12.01-10

20 senolių

namų





2 veikla:Užusienio kraštotyra ir intelektualių 

diskusijų klubo organizavimas.

Naujininkų intelektualų 

klubo organizavimas. 

Apklausa dėl diskusijų temų

11.15-24



2 veikla:Užusienio kraštotyra ir intelektualių 

diskusijų klubo organizavimas.

Užusienio kraštotyros

darbas ir studijos parengimas

10.15-12.22



2 veikla:Užusienio kraštotyra ir intelektualių 

diskusijų klubo organizavimas.

Naujininkų intelektualų klubo 

organizavimas. 

Protmūšis  11.30

25 dalyvių



3 veikla:Gyventojų įtraukimas į aktyvų judėjimą ir 

sportą.

Naujininkų seniūnijos bendruomenių 

futbolo turnyras

Užusienis, 10.23 70 dalyvių



3 veikla: Gyventojų įtraukimas į aktyvų judėjimą ir 

sportą.

Naujininkų bėgimas,

37 dalyviai



3 veikla:Gyventojų įtraukimas į aktyvų judėjimą ir 

sportą.

Naujininkų seniūnijos 

bendruomenių 

krepšinio turnyras 

Salininkuose, 11.18

60 dalyvių



3 veikla:Gyventojų įtraukimas į aktyvų judėjimą ir 

sportą.

Užusienio

„šiaurinio ejimo” 

dalyviai

ekskursijoje

11.23



4 veikla: Bendruomenių ir seniūnijoje veikiančių 

nevyriausybinių organizacijų gebėjimų ir bendradarbiavimo 

stiprinimas. Kaimynijų organizavimas.

Kaimynijų programos pristatymas

11.23



4 veikla: Bendruomenių ir seniūnijoje veikiančių 

nevyriausybinių organizacijų gebėjimų ir 

bendradarbiavimo stiprinimas. Kaimynijų organizavimas.

Naujininkų patirties 

ginant viešąjį interesą 

pristatymas Vilniaus 

miesto 

bendruomenėms

11.30



4 veikla: Bendruomenių ir seniūnijoje veikiančių 

nevyriausybinių organizacijų gebėjimų ir bendradarbiavimo 

stiprinimas. Kaimynijų organizavimas.

Bendruomenių materialinės bazės stiprinimas
Nupirkta Naujininkų bendruomenei:

 Kompiuteris;   spausdintuvas;    baldai;   televizorius;  informacinis 
stendas;  mobili garso kolonėlė; inventorius;  kanceliarinės  ir ūkio 
prekės 

Nupirkta Užusienio bendruomenei:

 Spausdintuvas;   fotoaparatas;   informacinis stendas;  inventorius; 
kanceliarinės  ir ūkio prekės 

Nupirkta Burbiškių bendruomenei:

 Stacionarus stalo teniso stalas; guminės trinkelės sporto aikštynui,  
kanceliarinės ir ūkio prekės 

Nupirkta Salininkų vaikų dienos centrui „Šaltinis“:

 Fotoaparatas; ugdymo reikmenys; inventorius;  kanceliarinės  ir ūkio 
prekės 



5 veikla:Viešųjų erdvių ir patalpų, skirtų 

bendruomenės sutelktumui, tvarkymas.

Talka - Užusienio futbolo 

aikštyno tvarkymas ir 

Užusienio bendruomenės šventė

10.15-23, ~100 dalyvių



5 veikla:Viešųjų erdvių ir patalpų, skirtų 

bendruomenės sutelktumui, tvarkymas.

Burbiškių sporto aikštyno 

tvarkymas ir stacionaraus 

stalo teniso įrengimas

10.15-12.31



5 veikla:Viešųjų erdvių ir patalpų, skirtų 

bendruomenės sutelktumui, tvarkymas.

Naujininkų eglės 

įsigijimas, persodinimas

ir puošimas 

vaikų pagamintais 

žaislais 

12.05-08



5 veikla:Viešųjų erdvių ir patalpų, skirtų 

bendruomenės sutelktumui, tvarkymas.

Naujininkų kalėdinio puošimo 

konkursas, 12.01-15



Viešinimas:

-skelbimai;

-internetas (www.naujininkai.org; 

facebook grupės ir kt.

-laiškai

-kalendoriai;

-mobilus stendas;

-stacionarus stendas Užusienyje;

-brošiura „Užusienis“ 

http://www.naujininkai.org/


Finansai

 Administravimo išlaidos(projekto vadovo darbo užmokestis, mokesčiai, buhalterinė 

apskaita)  - 2632 Eur

 Naujininkų seniūnijos pagyvenusių žmonių atskirties mažinimas, labdaros organizavimas 

ir vaikų užimtumas (darbo užmokestis, mokesčiai, transporto nuoma, paslaugos, prekės, 

maitinimas, viešinimas ir kt.) - 3 687 Eur

 Užusienio kraštotyra ir intelektualių diskusijų klubo organizavimas (darbo užmokestis, 

mokesčiai, transporto nuoma, paslaugos, prekės, maitinimas, viešinimas ir kt.) – 3337 

Eur

 Gyventojų įtraukimas į aktyvų judėjimą ir sportą (darbo užmokestis, mokesčiai, 

transporto nuoma, paslaugos, prekės, maitinimas, viešinimas ir kt.) - 3 037 Eur

 Bendruomenių ir seniūnijoje veikiančių nevyriausybinių organizacijų gebėjimų ir 

bendradarbiavimo stiprinimas. Kaimynijų organizavimas (darbo užmokestis, mokesčiai, 

transporto nuoma, paslaugos, prekės, maitinimas, viešinimas ir kt.) - 6 570 Eur

 Viešųjų erdvių ir patalpų, skirtų bendruomenės sutelktumui, tvarkymas (darbo 

užmokestis, mokesčiai, transporto nuoma, paslaugos, prekės, maitinimas, viešinimas ir 

kt.) - 7 137 Eur

 Iš viso: 26400 Eur


