Nevyriausybinių organizacijų rėmimo programos 2016 metų lėšų panaudojimo ataskaita
Paraiškos
reg. Nr.

Projekto vykdytojo
pavadinimas

E12-3

Gražiškių seniūnijos kaimo
bendruomenė

E12-4

Antupių bendruomenė
(neformali jaunimo grupė)

Projekto pavadinimas

Gražiškių garbės piliečiai

Sportuoju-augu sveikas

Skirta
suma,
Eur.

Pasiektas rezultatas

500

Prisidėjimas prie LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
finansuojamo projekto. Projekto įgyvendinimo metu suorganizuota
šventė, kurios metu suteiktas Gražiškių garbės piliečio vardas 6
asmenims.

200

Prisidėjimas prie kūno kultūros ir sporto departamento
finansuojamo projekto. Projekto įgyvendinimo metu sutvarkytas
futbolo aikštynas, surengta futbolo varžybos (7 vnt.), surengta
vasaros sporto šventė. Iš viso veiklose dalyvavo 120 asmenų.

E12-6

Antupių bendruomenė

Ištieskime kaimynui
pagalbos ranką

200

Prisidėjimas prie LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
finansuojamo projekto. Projekto įgyvendinimo metu pravesti amatų
mokymai, sportinės gimnastikos užsiėmimai, šiaurietiškojo ėjimo
užsiėmimai, savigynos ir sporto užsiėmimai, suorganizuota praktinė
konferencija - mugė, organizuotos talkos, seminarai. Iš viso
suorganizuota 81 renginys, šventė. Vykdomose veiklose dalyvavo
204 asmenys.

E12-8

Bartninkų bendruomenė
„Aista“ (neformali jaunimo
grupė)

Jaunimo sportinių
varžytuvių fiesta 2016

300

Organizuotas jaunimo renginys – „Sportinių varžytuvių fiesta“, bei
koncertas Žolinės atlaidų ,,Kai pakvimpa duona“. Bendras dalyvių
skaičius 60.

E12-9

Bartninkų bendruomenė
„Aista“

Mes norime bendrauti

150

Suorganizuotas renginys „Mes norime bendrauti“. Bendras dalyvių
skaičius apie 120.

E12-14

Čyčkų kaimo bendruomenė

Bendruomenės metams
skirtų renginių
organizavimas Čyčkų
kaimo bendruomenėje

E12-15

Bendruomenė „Dailučių
švyturiai“

Dešimt metų kartu

150

Suorganizuota bendruomenės 10 - čio šventė. Bendras dalyvių
skaičius - 50.

E12-16

Patilčių kaimo
bendruomenė

Mes - bendruomenė

100

Suorganizuotas renginys „Mes bendruomenė“. Bendras dalyvių
skaičius - 35.

E12-17

Keturvalakių
bendruomenė

Kryžiaus atstatymas
Keturvalakių
gyvenvietėje

500

Projekto įgyvendinimo metu, sutvarkytas kraštovaizdis
Keturvalakių gyvenvietėje, siekiant išsaugoti etnokultūros paveldą pastatytas kryžius, suorganizuota šventė. Bendras projekto dalyvių
skaičius - 45.

E12-18

Patilčių kaimo
bendruomenė (neformali
jaunimo grupė)

Jaunimo diena
Patilčiuose

150

Suorganizuota jaunimo diena Patilčiuose, įsigyti stalo žaidimai (9
vnt.). Bendras dalyvių skaičius 21.

E12-20

Alvito kaimo bendruomenė
(neformali jaunimo grupė
„Alvito aktyvas“

Sportuojanti
bendruomenė

300

Suorganizuotos 2 talkos, surengtas dviračių žygis, bei suorganizuota
sporto ir šeimų šventė. Bendras dalyvių skaičius - 200.

200

Projekto įgyvendinimo metu įsigytos garso kolonėlės, mikrofonai ir
laidai. Suorganizuota Joninių šventė, sporto šventė, derliaus šventė.
Bendras dalyvių skaičius - 195.

E12-21

Alvito kaimo bendruomenė

Tradicijos ir
bendruomenė

200

Prisidėjimas prie LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
finansuojamo projekto. Projekto įgyvendinimo metu buvo
suorganizuota Oninių šventė, Vaikų gynimo dienos šventė, Šv.
Kalėdų eglutės įžiebimo šventė, edukacinis užsiėmimas „Advento
vakaras“. Renginiuose apsilankė 1000 žmonių.

E12-23

Vilkaviškio rajono Degučių
kaimo bendruomenė

Žolinės šventė
bendruomenės senjorams
„Žydi žemė ir žmonės
kartu“

200

Suorganizuota žolinės šventė „Žydi žemė ir žmonės kartu“, įsigyti
4 stalai. Bendras dalyvių skaičius - 40.

E12-24

Kisiniškių kaimo
bendruomenė

Pažinkime Anykščių
kraštą

100

E12-25

Alksnėnų kaimo
bendruomenė

Stipri bendruomenė klestinti Lietuva

500

E12-27

Kaimo bendruomenė
„Giedruva“

Prasmingas laisvalaikio
leidimas ir bendri darbaikartų bendravimo
pagrindas Giedrių kaimo
bendruomenėje
„Giedruva“

150

Suorganizuotos 2 talkos, kurių metu sutvarkytos Giedrių kaimo
kapinės bei paplūdimio teritorija prie Šeimenos upės. Suorganizuota
ekskursija. Viso projekte dalyvavo 47 dalyviai.

E12-28

Žaliosios kaimo
bendruomenė

Jaukūs namai

400

Atliktas žaliosios kaimo bendruomenės namų patalpų remontas
(išdažytos sienos, pakeistos durys, pakeista grindų danga).

150

Prisidėjimas prie LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
finansuojamo projekto. Projekto įgyvendinimo metu suorganizuota
kūrybinė stovykla, pažintinė - edukacinė kelionė, rankdarbių
gamybos pamokėlės, kursai „Meno terapija“. Pažintinės kelionės
dalyvių skaičius - 46. Iš viso projekto veiklose dalyvavo apie 100
asmenų.

400

Prisidėjimas prie LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
finansuojamo projekto. Projekto įgyvendinimo metu pravestos
edukacinės programos „Maža bitutė - saldus medutis“, „Vaško
dovanėlė“, „Žalias žolinėlis - gardi arbatėlė“, suorganizuota kaimo
šventė, surengtas kūrybinis pleneras, ekspedicijos, atvirų durų diena
bendruomenės namuose. Bendras dalyvių skaičius - 565.

E12-29

E12-30

Ramoniškių kaimo
bendruomenė

Didžiųjų Šelvių kaimo
bendruomenė

Jeigu nori - gali

Vieninga aktyvi
bendruomenė - kelias į
sėkmę

Suorganizuota ekskursija į Anykščius. Bendras dalyvių skaičius 49.
Prisidėjimas prie LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
finansuojamo projekto. Projekto įgyvendinimo metu buvo
suorganizuota įgūdžių stiprinimo stovykla, projekto įgyvendinimo
eigoje buvo organizuojami mokymai, išleistas leidinys apie
Alksnėnus, įrengta paminklo kolona. Veiklose dalyvavo 67
asmenys.

E12-32

Didžiųjų Šelvių kaimo
bendruomenė (neformali
jaunimo grupė)

Šelviukų vasara 2016
(Skirtas bendruomenių
metams)

100

Suorganizuota kelionė į Aukštaitijos kraštą. Bendras dalyvių
skaičius - 35.

E12-34

Karklinių kaimo
bendruomenė

Karklinių kaimo kartų
bendravimas

150

Suorganizuota išvyka į Druskininkus. Bendras dalyvių skaičius - 43.

E12-37

Kaimo bendruomenė
„Senieji Antupiai“
neformali jaunimo grupė

200

Prisidėjimas prie Kūno kultūros ir sporto departamento
finansuojamo projekto. Projekto įgyvendinimo metu, įrengtas
futbolo aikštynas, surengta sporto varžybų, suorganizuoti žygiai su
šiaurietiškomis lazdomis, paskaitos, seminarai, šventė. Bendras
projekto dalyvių skaičius - 150 asmenų.

Sportuok ir būsi sveikas

E12-39

Geisteriškių kaimo
bendruomenė

Smagu ir gera
Geisteriškių kaime

150

Prisidėjimas prie LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
finansuojamo projekto. Projekto įgyvendinimo metu atnaujintas
bendruomenės poilsio parkas, suorganizuota pažintinė kelionė į
Druskininkus, suorganizuotas sveikuolių klubas „Sportas, sveikata tai mes“ bei renginių ciklas „Esame sveiki, nes sportuojame“.

E12-40

Karalkrėslio bendruomenė

Papuoškime žiedais savo
kaimą

350

Sutvarkyta viešoji erdvė, įrengtas alpinariumas.

E12-43

VšĮ „Jaunimo
ambasadoriai“

Patirtis + energija =
puikus rezultatas

300

Projekto įgyvendinimo metu, suorganizuotos mini olimpinės
žaidynės, apskrito stalo diskusija. Projekto veiklose dalyvavo 87
asmenys.

E12-44

Kybartų bendruomenė

Kybartų bendruomenės
krepšinio turnyras – 2016

400

Suorganizuotas Kybartų bendruomenės krepšinio turnyras jaunimui
iki 18 m., suorganizuota išvyka į krepšinio varžybas Kauno
„Žalgirio“ arenoje. Projekto veiklose dalyvavo 83 asmenys.

E12-45

Gižų kaimo bendruomene

Bendruomenių metams kaštonų alėja

400

Gižų centre sutvarkyta viešoji erdvė.

E12-1

Klubas „Vilkaviškio
dvižiedė lelija“

Keliaukime,
bendraukime, pažinkime
2016

200

Suorganizuota išvyka į Berlyną, suorganizuota paskaita „Lietuvos
vardo pėdsakais“. Bendras dalyvių skaičius - 44.

E12-5

Vilkaviškio buriuotojų
klubas "Škvalas"

Gyventojų laisvalaikio
organizavimas, tradicinė
33-oji buriavimo regata

200

Suorganizuota tradicinė 32-oji buriavimo regata „Aukso rago
regata“. Bendras dalyvių skaičius - 31.

E12-7

Vilkaviškio pagyvenusių
žmonių klubas „Rudenėlis“

Gyvenimas yra gražus

150

Suorganizuotas 15 veiklos metų asociacijos „Rudenėlis“
paminėjimas. Bendras dalyvių skaičius - 58.

E12-10

Vilkaviškio medžiotojų ir
žvejų draugija

Vilkaviškio rajono
medžiotojų šventė

150

Suorganizuota Vilkaviškio rajono medžiotojų šventė. Bendras
dalyvių skaičius apie 500.

E12-11

Vilkaviškio rajono
neįgaliųjų žmonių sąjunga

Dienos užimtumo veikla
pagyvenusiems
neįgaliesiems žmonėms
Vilkaviškio r. neįgaliųjų
žmonių sąjungoje

100

Projekto įgyvendinimo metu įsigytos medžiagos ir priemonės
reikalingos Vilkaviškio rajono neįgaliųjų žmonių sąjungos
organizuojamiems užsiėmimams.

E12-13

Vilkaviškio poezijos ir kitų
menų mėgėjų asociacija
„Volungė“

Mūsų kūryba - tau
Lietuva

150

Suorganizuota išvyka į Druskininkus į šventę „Brandumos vasara –
2016“, suorganizuotas teminis vakaras Vilkaviškio parapijos salėje,
minint M. Valančiaus bei J. Basanavičiaus jubiliejinius metus, bei
asociacijos penkmetį.

E12-22

Vilkaviškio trečiojo
amžiaus universitetas

Tarptautinė pagyvenusių
žmonių diena "Pasauliui
aš dar esu reikalingas"

150

Suorganizuotas koncertas, skirtas Tarptautinės pagyvenusių žmonių
dienai paminėti.

E12-26

Vilkaviškio rajono kaimo
bendruomenių sąjunga
(neformali jaunimo grupė
Jaunimo reikalų taryba)

Jaunimo iniciatyvų
skatinimas Vilkaviškio
rajone

400

Suorganizuota 3 dienų konferencija „Išdrįsk tobulėti“. Bendras
dalyvių skaičius - 73.

E12-31

Vilkaviškio miesto etninės
veiklos klubas

Tautinių kostiumų ar jų
dalių įsigijimas

200

Įsigyti audiniai tautiniam kostiumui siūti, tautinio kostiumo juosta,
tautinio kostiumo skrybėle.

E12-33

Asociacija Vilkaviškio
stalo žaidimų klubas
„Visažiniukas“

Stalo žaidimų turnyras
"Ruduo 2016"
bendruomenių ryšiams
stiprinti

300

Suorganizuotas stalo žaidimų turnyras, įsigyti stalo žaidimai (8
vnt.). Bendras dalyvių skaičius - 9.

E12-35

LKD Kauno kurčiųjų
teritorinė valdyba
Vilkaviškio kurčiųjų
pirminė organizacija

Būk sveikas ir laimingas

150

Suorganizuota išvyka į Lietuvos pajūrį. Bendras dalyvių skaičius 26.

E12-41

Vilkaviškio miesto
bendruomenė (neformali
jaunimo grupė)

Operacija Sniego gniūžtė
2016

250

Projekto įgyvendinimo metu projekto dalyviai dalyvavo
nacionalinėje „Sniego gniūžtės“ stovykloje, suorganizuota stovykla
„Snaigė“ S. Nėries mokykloje ir Pilviškių „Santakos“ gimnazijoje.

E12-42

Klubas „Vilkaviškio
dvižiedė lelija“ (neformali
jaunimo grupė)

Jaunimo vasaros
akademija

200

Suorganizuotas renginys „20 savanorystės iššūkių“, dalyvauta 3
dienų renginyje „Jaunimo vasaros akademija“. Bendras dalyvių
skaičius - 14 asmenų.

E12-46

Vilkaviškio miesto vietos
veiklos grupė

500

Suorganizuota konferencija „Vietos savivaldos ir NVO
bendradarbiavimas. Socialinio verslo iššūkiai“, suorganizuotas
seminaras „Eksportas. Dalyvavimas parodose“. Bendras projekto
veiklose dalyvavusių asmenų skaičius – 60.

Žinių mainai

