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1. INFORMACIJA APIE PAREIŠKĖJĄ
1.1. Pareiškėjo pavadinimas
1.2. Pareiškėjo teisinė forma
1.3. Juridinio asmens kodas
1.5. Pareiškėjo vadovas
(vardas ir pavardė, tel. nr., el. paštas)

Visuomeninė
organizacija
bendruomenė“
Asociacija
125537379
Artūras Melianas;
arturas.melianas@gmail.com

„Naujininkų

2. INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ
2.1. Projekto pavadinimas

Jungtinis
Naujininkų
seniūnijos
bendruomenių projektas „Naujas Vilnius“
2.2. Projektui įgyvendinti skirta suma (eurais)
16 100
2.3. Projekto įgyvendinimo trukmė, projekto 2019.08-2019.12 Vilniaus miesto Naujininkų
vykdymo vieta
seniūnija
2.4. Projekto partneriai(jei yra), jų kontaktiniai Asociacija
„Užusienio
bendruomenė“,
duomenys
Romualdas Kazlauskas
Asociacija „Burbiškių bendruomenė“,
Artūras Minderis
Visuomeninė
organizacija
„Naujininkų
bendruomenė“, Artūras Melianas
3. PROJEKTO APRAŠYMAS
Projekto tikslas ir uždaviniai(aprašyti, ko siekiama projekto veiklomis)
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 intelektualias veiklas;
-aktyvaus gyvenimo budo ir sporto propagavimas;
-viešųjų erdvių tvarkymas ir meniniai akcentai;
-veikiančių bendruomenių bei NVO bendradarbiavimas ir gebėjimų stiprinimas vykdant bendras
veiklas, dalinantis patirtimi;
-bendruomeniškų veiklų skatinimas, motyvuojant savanorius.
Trumpas projekto aprašymas
Projektas numato 3 veiklas pagal visas 6 prioritetines vykdytinas veiklas(žr.veiklų įgyvendinimo
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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) 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
Projekto tikslinės grupės ir dalyviai yra Naujininkų seniūnijos atskirtį patiriantys pagyvenę žmonės
ir vaikai iš nepasiturinčių šeimų; sportuoti norintys, bet neorganizuotas jaunimas, jaunos mamos ir
senjorai; kultūrinės ir intelektualinės veiklos stokojantys gyventojai; Burbiškių naujakuriai;
savanoriškos veiklos stokojantys gyventojai; bendruomenių ir NVO atstovai. Socialinėse akcijose
aktyviai dalyvauja jaunimas - vyresnių klasių „Juventos“ gimnazistai ir kt. (14 -18 m.). 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 tikslinei grupei įgyvendinus projektą
Numatomi projekto rezultato rodikliai:
Projektas numato sumažinti atskirti ne mažiau 30 pagyvenusių žmonių, suteikti paramą ne mažiau
70 vaikų iš nepasiturinčių šeimų, įtraukti į kraštotyrinį darbą ~10 Naujininkų gyventojų, aktyvų
gyvenimą ir sportą ~ 30 žmonių; bendruomeninių gebėjimų stiprinimą ir bendradarbiavimą ~ 20
žmonių; bendruomeninės viešųjų erdvių tvarkymo akcijas ~70 gyventojų, kitas veiklas -70 žmonių.
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 rezultatas taip pat bus meniniai sieninės tapybos ir kt. intarpai, leidinio su aktualią
Naujininkams informacija išleidimas, internetinės Naujininkų TV sukūrimas.
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.
4. PROJEKTO VEIKLŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS

Veiklos
pavadinimas

Planuojama
veiklos
vykdymo
pradžia ir
pabaiga

1.
Socialinė 2019.09-12
veikla
senjorams
ir
vaikams, vaikų
užimtumas

Planuojama
vykdymo
vieta

Planuojamos
veiklos
atsakingas(-i)
vykdytojas(-ai)

Naujininkai

A.Čiukšys

Užusienis

L.Žemaitytė

Salininkai

A.Girčys

Veiklos aprašymas (veiklos
metodai, planuojamas dalyvių /
savanorių skaičius ir kita),
kokybiniai ir kiekybiniai
vertinimo kriterijai
Dalyvių ~140; savanorių ~25;
Veiklos metodai: vienišų senjorų
lankymas. Labdaros renginiai
senjorams
ir
vaikams
iš
nepasiturinčių šeimų.
Vaikų

3

2. Naujininkų 2019.08-12
viešųjų erdvių
tvarkymas,
meniniai
akcentai
ir
tyrinėjimai.

3. Naujininkų 2019.08-12
bendruomenių
gebėjimų
stiprinimas
ir
bendradarbiavi
mas

Naujininkai

N.Palionienė

Naujininkai

V.Doroftej

Naujininkai

M.Barvičius

Salininkai

L.Stefanovič

Burbiškės

O.Minderienė

Užusienis

L.Žemaitytė

Naujininkai

R.
Barišauskienė
A.Melianas

Naujininkų
seniūnija
Užusienis

L.Žemaitytė

Burbiškės

O.Minderienė

Naujininkai

D.Karakorskis

užimtumas sportine veikla.
Senjorų klubo organizavimas ir
kt.
Atitinka
1,
2
ir
4
prioritetinėms veikloms.
Dalyvių ~ 80; savanorių ~15;
Veiklos metodai: kultūriniai
renginiai, istorinės medžiagos
rinkimas
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. Aktyvių
bendruomenininkų skatinimas.
Bendruomenių techninės bazės
stiprinimas.
Bendruomenių
veiklos viešinimo tobulinimasNaujininkų TV ir kt. Atitinka 5
prioritetinei veiklai

5. PROJEKTO SKLAIDA IR VIEŠINIMAS
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, skelbimo lentose. Naumatoma pasiekti ~10 000 gyventojų.
Pareiškėjo vadovas ar įgaliotas asmuo ______________
(parašas)
A. V.

__Artūras Melianas_________
(vardas ir pavardė)

