
 

Asociacijos ,,Šeškinės bendruomenių sąjunga” metinės ataskaitos 2018 metų 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

2018 m. gruodžio 31 d. 

 

  Asociacija ,,Šeškinės bendruomenių sąjunga“ - viešasis juridinis asmuo, kurio veiklos 

tikslai atstovauti visuomenės, vietos bendruomenių ir jaunimo interesus, visose savivaldybėse ir 

valstybės institucijose.  

  Savo veikloje asociacija vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos 

Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymų, kitais teisės aktais. 

Įmonės kodas 304259117 

Buveinės adresas: Ukmergės g. 221, Vilnius 

Asociacijos pirmininkas Olegas Beriozovas. 

  2016 m. sausio 14 d. Visuotinio steigiamojo susirinkimo metu buvo išrinktas asociacijos 

pirmininkas Olegas Beriozovas. 

  Asociacijoje ,,Šeškinės bendruomenių sąjunga“ dirbančių pagal darbo sutartis 2018 

metais buvo 5 darbuotojai. Savanoriškai padedančių žmonių 2018 m. asociacijos veiklose dalyvavo 9 

žmonės (jie visi yra asociacijos tarybos nariai), taip pat įvairiose veiklose dalyvavo ir savanoriai, kurie 

savanoriavo mūsų asociacijoje pagal savanoriškos veiklos sutartis. 

  Asociacijos pagrindinis uždavinys yra: suteikti galimybę vietos bendruomenėms 

dalyvauti sprendžiant visai visuomenei rūpimus aktualius klausimus bei esamas problemas, suteikti 

praktiką bei patirtį, kuri bus naudinga ateityje įvairiais gyvenimo atvejais, suteikti galimybes pagal 

įvairias narių tapatybes dalyvauti tose veiklose, kurios atitiks jų nuostatus bei interesus. 

                        2018 metais buvo gauta paramos -87,92 EUR. 

  2018 metais gauta nario mokesčių – 95,00 EUR 

  2018 metais buvo penki projektai, kuriuos asociacija laimėjo ir įgyvendinimo. Visi 

projektai buvo įgyvendinti pilnai pagal aprašymą bei pateikti visi tai įrodantys dokumentai.   

                        2018 m. Vilniaus miesto bendruomenių rėmimo programa laimėtas finansavimas 800,00 

Eur. Vilniaus miesto seniūnaičių mokymams tema,, Vilniaus miesto seniūnaičio vieta vietos politikos 

lygmenyje“. Kiekvienas Vilniaus seniūnaitis turėjo galimybę dalyvauti dviejų dienų mokymuose, 

skirtus tinkamai išmokti savo kompetencijas ir galimybes kaip jas panaudoti bendraujant su konkrečios 

teritorijos gyventojais, sprendžiant jų problemas, buvo paruošti konkretūs pasiūlymai kuriant ateities 

seniūnaičių modelį Vilniuje. Mokymus vedė prof. dr. Saulius Nefas.  

                        2018 m. laimėtas finansavimas pagal Atvirų techninių kūrybinių dirbtuvių projektų 

rėmimo programą 2500,00 Eur projektui „Susipažinimas su pasauliu padedant žaidimams“. Šitas 

projektas skirtas ikimokyklinio ir priešmokiklinio amžiaus vaikams. Juo siekiama skatinti 

kūrybiškumą, padėti pažinti pasaulį, kuriame jie gyvena, įžiebti meilę tiksliesiems mokslams, lavinti 

vaizduotę, kuri padėtų ateityje įveikti kilusius iššūkius. Vaikai turėjo galimybę per žaidimą mokytis iš 

geriausių švietimui skirtų žaislų visame pasaulyje, tai žinoma komapnija LEGO. Projektas buvo 

įgyvendintas darželyje „Kodėlčiukas“ kur per keturias savaites buvo įrengta speciali žaidimo zona, kur 

vaikai su instruktorių pagalba galėjo išbandyti visus siūlomus LEGO žaidimus. Iš viso vaikai turėjo 

galimybę išbandyti 25 žaidimus, kurie gali būti skirstomi į kategorijas. 

                        2018 m. Kūno kultūros ir sporto departamento priemonė,,Sporto visiems sąjūdžio 

plėtotė Vilniaus miesto mikrorajonuose“ laimėta 1000,00 Eur. sporto renginiams. Veiklos buvo 

vykdomos Šeškinės seniūnijoje. Vienos veiklos vyko Šeškinės Ozo parke, kitos Vilniaus vaikų ir jaunimo 

centre ,,Verdenė“. Projektą pavyko įgyvendinti sėkmingai, dalyviai patenkinti veiklų organizuotumu, 



kiekvienas norintis galėjo prisijungti prie veiklų, viešinimas vyko pagrinde elektroniniu būdu. Visos 

veiklos buvo orientuotos į XI-osios Lietuvos seniūnijų sporto žaidynių I etapo organizavimui ir 

pasiruošimui. Buvo organizuojamos pavienės rungtys (šaškės, šachmatai, krepšinis, stalo tenisas), kurių 

metu buvo atrinkti geriausi mėgėjai sportininkai toliau varžytis Lietuvos seniūnijų žaidynėse.  
Buvo įgyvendinta tokia veikla, kuri ir buvo numatyta projekto paraiškoje. Administravimui lėšų nebuvo prašytą, 

todėl adminsitravome visuomeniniais pagrindais tie žmonės, kurie numatyti tarp projekto organizatorių. 
                        2018 m. Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 

metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ 

projektas ,,Šeškinės trys kartos X+Y+Z: kartų dialogas ir bendruomeniškumas“ 18 100,00 Eur. 

Šeškinės bendruomenės nariai kiekvienais metais susiduria su šiomis pagrindinėmis problemomis: 

skirtingos kartos nesusikalba, nemoka tinkamai pateikti vieni kitiems žinių ir perduoti patirtį, 

bendruomenės nariai neturi pakankamai gebėjimų ir patirties kokybiškai suteikti visas paslaugas (tame 

tarpe ir kultūrines, menines, sportines saviraiškos veiklas), Šeškinės gyventojų bendruomeniškumo ir 

pilietiškumo skatinimo stoka.  

Visos numatytos veiklos, priemonės ir paslaugos yra reikalingos, norint išspręsti esamą padėtį. Tokiu 

būdu buvo užtikrina Šeškinės bendruomenės tradicijų, papročių, veiklų tęstinumas ir kokybiškas jų 

pateikimas gyventojams, skirtingos kartos sugebės taip skatinant juos aktyviai įsilieti į Šeškinės 

seniūnijos teritorijoje esančių bendruomenių, kolektyvų, ansamblių, nevyriausybinių organizacijų 

veiklas. Pagal projektą skatinome ir siekiame: 

1. Skatinti Šeškinės gyventojų aktyvų dalyvavimą bendruomenės veiklose – tikslas pasiektas, 

veiklose sudalyvavo daugiau 1500 gyventojų ir bendruomenės narių. 

2. Suteikti galimybes atrasti savo meninius, sportinius, kultūrinius įgūdžius – didžioji dalis 

išvardintų veiklų buvo orientuotas į įgūdžių ugdymą. 

3. Stiprinti bendruomenės narių gebėjimus, žinias, patirtį – po kiekvienos įgyvendintos veiklos 

vyko aptarimai kas buvo padarytas gerai, kas blogai, kokios žinios ar įgūdžiai gauti. 

4. Skatinti kartų dialogą ir bendradarbiavimą – didžioji dalis veiklų buvo sudarytos taip, jog 

dalyvauti įvairių kartų atstovai taip mažinant kartų atskirtį. 

5. Mažinti Šeškinėje esančių žmonių socialinę atskirtį – socialinę atskirtį patiriantys žmonės 

buvo įtraukti į veiklas ir jiems sudarytos galimybės ieškoti savęs. 

6. Įtraukti į bendruomenės veiklas socialiai šeimos remtinus vaikus ir neįgaliuosius – tiek vienai, 

tiek kitai grupei buvo specialios veiklos, jog labiau prisiliestų prie bendruomenės veiklos. 

7. Pažinti kitas Lietuvos bendruomenes, perimti jų gerąją patirtį – buvo du išvykstamieji vizitai, 

kurių metų vyko susitikimai su kitomis bendruomenėmis, parsivežtos naujos idėjos, kurias 

planuojama įgyvendinti Šeškinėje. 

Įgyvendinus projektą Šeškinės bendruomenės veikla dar labiau tapo prieinama kiekvienam Šeškinės 

gyventojui, gyventojai žino, jog gali aktyviai įsitraukti į bendruomenės veiklą, įgyvendinti naujas idėjas 

ir iniciatyvas, prisidėti prie visai bendruomenei problemų sprendimo. Projekto metu, patys 

bendruomenės nariai įgavo naujų gebėjimų, žinių, patirties, kuri padės ateityje stiprinti Šeškinės 

bendruomenės veiklos kokybę, perduos žinias naujiems bendruomenėms nariams. Svarbu, jog trys 

kartos galėjo pasisemti patirties vieni iš kitų, perduoti savo patirtį ir toliau vykdyti bendras idėjas kartu. 

Vyresni išmokino jaunimą naujų socialinių įgūdžių, jaunesni perėmė vyresnių patirtį. Renginiuose ir 

priemonėse buvo stengiamasi palaikyti kartų proporciją, ir užtikrinti, jog dalyvautų skirtingos kartos. 

Vyko šios veiklos: 

1.Sportuokime kartu su neįgaliaisiais 



2. Susipažinkime su kitomis bendruomenėmis per kartų dialogą 

3. Rankdarbių paroda ,,Trys kartos“ 

4. Šeškinės poezijos vakaras 

5. Šeškinės tremtinių ir politinių kalinių prisiminimų vakaras 

6.Šeškinės bendruomenės krepšinio turnyras skirtas Lietuvos šimtmečiui paminėti 2018 

7.Kalėdinė akcija ,,Įžiebkime Šeškinės Kalėdų eglę“ 

8.Šeškinės policijos diena 

9. Šeškinės kvadrato varžybos taurei laimėti 

10.Šeškinės festivalis 2018 

11.Šeškinės protmūšis šimtmečiui paminėti 

12. Socialinė akcija ,,Dalinamės gerumu su kitais“ 

                        2018 m. dalyvavome Užimtumo didinimo programoje, kurios deka galėjome įdarbinti 

trys darbuotojus: valytoja, biuro administratorių ir pagalbinį darbuotoją. Užimtumo programos dalyvių 

visos įdarbinimo išlaidos buvo finansuotos. Bendrai suma – 3205,39 EUR 

Užimtumos programos dėka, bendruomenėje dirbo darbuotojai, kurie palengvino kasdienio darbo 

organizavimą. Visi darbuotojai buvo atsiųsti iš Užimtumo tarnybos atrenkant geriausius darbuotojus. 

   

    Bendruomenė iš ūkinės-komercinės veiklos  uždirbo – 600,00 EUR. 

  Asociacija ,,Šeškinės bendruomenių sąjunga“ niekam 2018 m. paramos neskyrė, visos 

gautos lėšos buvo panaudotos organizacijos veiklai plėtoti ir stiprinti.   

    Per mokestinį laikotarpį grynaisiais pinigais, viršijančios 250 minimalių pragyvenimo lygių 

(MGL) paramos nebuvo gauta. 

  Gauta parama buvo panaudota pagal paskirtį. 

  Sąnaudos: 

Veiklos ir administracinės sąnaudos – 2013,63 EUR, 

Veiklos mokesčių sąnaudos – 1,00 EUR 

  Bendruomenės 2018 metų rezultatas -1413,63 EUR  

2017 metais sausio 2 d. asociacija pasirašė sutartį su UAB „Financial one“, teikiančia 

buhalterinės apskaitos paslaugas. 

 

 

Asociacijos ,,Šeškinės bendruomenių sąjunga“ pirmininkas                                        Olegas Beriozovas 


