
 

Asociacijos ,,Šeškinės bendruomenių sąjunga” metinės ataskaitos 2020 metų 

METINIS PRANEŠIMAS 

 

2020 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, kuris iki šiol vadovauja šiai organizacijai. 

  Asociacijoje ,,Šeškinės bendruomenių sąjunga“ dirbančių pagal darbo sutartis 2020 

metais buvo 4 darbuotojai. Savanoriškai padedančių žmonių 2020 m. asociacijos veiklose dalyvavo 7 

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 bendruomenės nariams 

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. 

                        2020 metais buvo gauta paramos – 1080,26 EUR. 

  2020 metais gauta nario mokesčių – 5.00 EUR 

  2020 metais buvo keturi projektai, kuriuos asociacija laimėjo ir įgyvendinimo. Visi 

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

  2020 m. projektas – „Vaikų stovykla“ -1400,00 EUR 

  2020 m. projektas – „Stiprinti bendruomenę veiklą“  -15400,00 EUR 

  2020 m. projektas – „Kultūros rėmimo“ -1500,00 EUR  

  2020 m. projektas – „ŠB tradicijų puoselėjimas per kartų dialogą ir bendradarbiavimą“ -

300,00 EUR 

                    2020 m. įgyvendintas Vilniaus miesto savivaldybės vaikų vasaros stovyklų konkursą 

,,Patyrimų vasara“ (1400 Eur). Stovykla tikslas – ugdyti vaikų kūrybinius, technologinius įgūdžius. 

Stovyklos metu vaikai susipažino su technologijomis, kurios skirtos ugdymui ir lavinimui. Modeliavo 

kūrybinius projektus 3D technologijų pagalba. Virtualios ir papildytos realybės dėka vaikai pažino 

kosmoso ir povandeninio pasaulio paslaptis. Atliko užduotis ir eksperimentus su maistiniais dažais ir 

saldainiais bei nustatė saldumynų įtaką sveikatai. Daug laiko leido lauke žaisdami, keliavo `į Anykščių 

pramogų centrą „Cosmos. Paukščių takas“, aplankė Puntuką ir Anykščių apžvalgos bokštą. Dalyvavo – 

30 vaikų (į šį skaičių patenka ir vaikai, kurie yra socialinėje rizikoje). 

                   2020 m. įgyvendinta bendruomenių rėmimo programa su projektu ,,Šeškinė 360 laipsniu 

kampu” (15 400 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, gyventojų nežinojimas apie 

bendruomenės veiklas, socialiniai pažeidžiamų grupių atskirtis. 

Visos numatytos veiklos, priemonės ir paslaugos buvo įgyvendintos, norint išspręsti esamą padėtį. 

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

jų pateikimas gyventojams, skirtingos socialinės grupės sugeba  tinkamai įsilieti į Šeškinės seniūnijos 

teritorijoje esančių bendruomenių, kolektyvų, ansamblių, nevyriausybinių organizacijų veiklas. 

Projekto metu buvo skatinama savanorystės sklaida ir socialiai pažeidžiamų grupių įtraukimas į 

bendruomenės gyvenimą. 

Įgyvendinus projektą Šeškinės bendruomenės veikla dar labiau 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, paaiškėjo, jog 

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

bendruomenės veiklos kokybę, perdavė žinias naujiems bendruomenėms nariams. Svarbu, jog 

kiekvienas Šeškinės gyventojas galėjo pasisemti patirties vieni iš kitų, perduoti savo patirtį ir toliau 

vykdyti bendras idėjas kartu. Projekte dalyvavo 2080 dalyvių, vyko daugiau nei 17 veiklų. Renginiuose 

ir priemonėse buvo stengiamasi palaikyti kartų proporcija, ir užtikrinti, jog dalyvauja skirtingos kartos 

bei socialinę atskirtį patiriantys asmenys. Kiekvienos priemonės metu buvo renkami dalyvaujančių 

asmenų sąrašai, kurie patvirtina bei leidžia stebėti dalyvių skaičiaus kitimą. 

                        2020 m. įgyvendintas Vilniaus miesto savivaldybės bendruomenės rėmimo programos 

laimėtas projektas ,, Šeškinės bendruomenės tradicijų puoselėjimas per kartų dialogą ir 

bendradarbiavimą“ (300 Eur). Projekto tikslas buvo suorganizuoti tris renginius, kurių metu Šeškinės 

mikrorajono gyventojai buvo supažindinti su esamais kolektyvais, ansambliais, nevyriausybinėmis 

organizacijos ir galėjo aktyviai įsitraukti į bendruomenių veiklą.  Renginys vyks prie Šeškinės ežeriuko 

rugpjūčio 29 d. lauke. Renginio metu buvo pristatyta bendruomenės veikla, kiekvienas dalyvis galėjo 

susipažinti esu esamomis nevyriausybinėmis ir ansamblių kolektyvais. Renginio metu vyko koncertas, 

interaktyvios veiklos. Renginyje dalyvavo: 82 dalyviai, 4 nevyriausybinis organizacijos (Prisijungusi 

Lietuva, Šeškinės bendruomenių sąjunga, Senjorų centras ,,Atgaiva“, Pal. Matulaičio vaikų dienos 

centras), penki ansambliai: Šeškinė, Šeškinės bočiai, Auksinis ruduo, Dainuojančios širdys. Renginyje 

taip pat dalyvavo savivaldybės atstovai.                     

    Bendruomenė iš ūkinės-komercinės veiklos  pajamų uždirbo - 977,80 EUR; kitos 

pajamos sudarė – 1707,92 EUR.  

  Asociacija ,,Šeškinės bendruomenių sąjunga“ niekam 2019 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 – 1376,35 EUR, 

Veiklos mokesčių sąnaudos – 8,00 EUR 

  Bendruomenės 2020 metų rezultatas:  1301,37  EUR  

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

buhalterinės apskaitos paslaugas. 

 

 

Asociacijos ,,Šeškinės bendruomenių sąjunga“ pirmininkas                                        Olegas Beriozovas 


