
Naujininkų bendruomenės veiklos 

ataskaita už 2019 metus



Senjorų klubo veiklos atkūrimas





Vasario 16-osios 

minėjimas

Vasario 16 d. B.Jonušo

mokykloje vyko šventinis 

Naujininkų bendruomenės 

Senjorų choro koncertas, 

skirtas Nepriklausomybės 

dienai.



Užgavėnes
Dalyvavo ~100 vaikų

su tėveliais



Šeimų sporto šventė, 05.16  Dalyvavo ~100 vaikų su 

tėveliais



Sieninė tapyba Naujininkuose

07.20-10.19

“Tylos žodžiai“ Panevėžio 29B

“Senjorų diskoteka“, Šaltkalvių 8B

Autorius: Komanda Aktas



Naujininkų šventė 

2019.09.25



Naujininkų savanorių ir 
rėmėjų  pagerbimas. 

25 dalyvių



Parašų rinkimas ir kiti 
veiksmai dėl Nakvynės 
namų perkelimo į buv. 

socializacijos centro 
bendrabutį  Gudų g.



Socialinė veikla senjorams ir vaikams

Naujininkų seniūnijos vaikų krepšinio turnyras 

11.30

32 dalyviai



Dalyvavimas Vilniaus stoties pertvarkymo 

susitikimuose



Naujininkų eglės puošimas vaikų pagamintais 

žaislais  12.05-08



Socialinė veikla senjorams ir vaikams

Socialinė akcija –vienišų senelių lankymas 

Naujininkuose

12.16-24





Socialinė veikla senjorams ir vaikams

Labdaros popietė 

Naujininkų vaikams 

iš socialiai remtinų 

šeimų 

12.18

~100 vaikų su

šeimos nariais



Viešinimas:

-laikraštis „Naujas Vilnius“;

-internetas (www.naujininkai.org;

facebook grupės ir kt.

-kalendoriai;

-skelbimai;

http://www.naujininkai.org/


PARTNERIAI:



Atstovavimas ir administravimas

 -paraiškų parengimas ir  teikimas;

 -2 proc. paramos rinkimas;

 -raštai savivaldybei dėl įvairių Naujininkų problemų;

 -susitikimai su architektais dėl Vilnius Connect projekto;

 -kvietimas į talką „Darom 2019”;

 -apklausa ir susitikimai dėl Naujininkų plėtros strategijos;

 -žmonių konsultavimas;

 -SADM bendruomenių rėmimo projekto administravimas;

 -bendradarbiavimas su seniūnija;

 -atstovavimas VBA ir LVBOS

 -administravimo veikla



Finansai
Pajamos – 17652

 Parama – 542 Eur (tikslinė parama sienos tapybai)

 Savivaldybės projektas – 1 000 Eur

 SADM projektas(visoms Naujininkų bendruomenėms) – 16100 Eur

Išlaidos – 17 100

 Užusienio, Burbiškių ir Salininkų veiklos – 5 550 eur

 Projektų administravimo ir viešinimo išlaidos – 2 940 Eur

 Socialinės veiklos – 1 430

 Sieninė tapyba ir kt. aplinkos veiklos – 3 350

 Naujininkų šventė, kt. renginiai – 2 770

 Kitos išlaidos - 960

Likutis - 463


