NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ PROJEKTŲ
FINANSAVIMAS 2016 METAMS
Nevyriausybinių organizacijų projektų konkurso I daliai skiriamos lėšos:
Nr. Projektą vykdančios organizacijos
pavadinimas

Projekto pavadinimas

Skirta
suma
(Eur)

1.

Šiaulių etnokultūros draugija

Ansambliui „Turava“ 15 metų

100

2.

Šiaulių inkstų ligomis sergančiųjų
draugija „Atgaja“

„Gyvenimas vienas-saugok jį“

230

3.

Kristijono Donelaičio draugijos Šiaulių „Šiauliai-Kristijono Donelaičio palikimo
skyrius
saugotojai ir atminimo puoselėtojai“

310

4.

Šiaulių kamerinis choras „Bičiuliai“

„Skambėk, daina ir mus pažadink“

230

5.

Šiaulių sporto sąjunga „Žalgiris“

Šiaulių sporto sąjungos „Žalgiris“
žaidynės „Sportuokime visi“

200

6.

Viešoji įstaiga „Šiaulių donoras“

„Dovanotas kraujas-viltis gyventi“

230

7.

Šiaulių mokytojų pensininkų klubas
„Šviesa“

„Kurdami saugią dabartį nepamirškime
praeities“

150

8.

Šiaulių mokytojų pensininkų klubas
„Šviesa“

„Saulės mūšis-Lietuvos legenda“

200

9.

Šiaulių širdininkų klubas

„Iš širdies į širdį“

230

10.

Šiaulių veteranų sporto klubas

„Bendruomenės sveikatinimas, sveikatos
palaikymas ir stiprinimas, sportinio
judėjimo tęstinumas, baigus aktyvųjį
sportą“

200

11.

Rėkyvos gyvenvietės bendruomenė

„Pokyčiai-mūsų pačių rankose“

150

12.

Rėkyvos senjorų klubas

„Rėkyvos senjorų klubo veiklos
tobulinimas per sveiką gyvenseną“

230

13.

Lieporių bendruomenės centras

„Žmogus bendruomenėje-bendrystė
žmoguje“

230

14.

Viešoji įstaiga Šiaulių trečiojo amžiaus „Šiaulių trečiojo amžiaus universiteto
universitetas
veikla“

4300

15.

VšĮ Nacionalinė regionų plėtros
agentūra Šiaulių filialas

„Dienos restoranas: JUDĖK;)“

270

16.

Šiaulių miesto žmonių su negalia
klubas „Židinys“

„Tarp tėvų ir įtėvių“

230

17.

Asociacija „Draugystės šviesa“

„Yra šalis“

200

18.

Šiaulių parkinsono draugija

„Bendradarbiavimui ir draugystei nėra
ribų“ (Tęstinis)

230

19.

Poezijos ir kitų menų mėgėjų asociacija „Kultūrinis bendradarbiavimo tiltas“
„Menų šaltinis“

200

20.

Medelyno bendruomenė „Vijolė“

150

21.

Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ „Istorijos vingiais“
Šiaulių miesto bendrija

270

22.

Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ „Bočiai - visada jauni (tęstinis)
Šiaulių miesto bendrija

270

23.

Pauliaus katedros parapijos vaikų
dienos centras

„Vilties spindulys“

1450

24.

VšĮ „Lyderių namai“

„Viešojo kalbėjimo ir lyderystės klubo
„Oratio domus“ Šiauliai stiprinimas

100

25.

VšĮ Šiaulių ir Tauragės regionų aklųjų
centras LASS Šiaulių miesto ir rajono
filialas

„Pasaulis neregio akimis“

230

26.

Šiaulių pagyvenusių žmonių asociacija „Šiauliai vakar, šiandien, rytoj“

300

27.

Šiaulių miesto aklųjų ir silpnaregių
sporto klubas „Perkūnas“

„Žmonių, turinčių regėjimo negalę,
sveikatinimas, dalyvaujant Lietuvos
aklųjų ir silpnaregių lengvosios atletikos
kroso čempionate“

200

28.

VšĮ „Geroji širdis“

„Socialinių paslaugų teikimas tautinių
mažumų senyvo amžiaus asmenims,
asmenims su negalia ir jų šeimoms“

200

29.

Šiaulių artrito draugija „Artis“

„Gyvenkime sveikai“

230

30.

Šiaulių rusų kultūros centras

„Lietuvių valstybinės kalbos kursai 2016
m.“

460

31.

Šiaulių rusų kultūros centras

„A.S.Puškino gimtadienis
memorialiniame A.S.Puškino muziejujedraustinyje „Michailovkoje“ (Rusija)

310

32.

Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių
sąjunga (LPKTS) Šiaulių filialas

„Partizanų takais po Vytauto apygardą“

100

33.

Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių
sąjunga (LPKTS) Šiaulių filialas

„Dainuok, jauna širdie“, tremtinių dainų
šventė“

200

34.

Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių
sąjunga (LPKTS) Šiaulių filialas

Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių
sąskrydis „Su Lietuva širdy“

200

35.

Lietuvos socialdemokratinio jaunimo
sąjungos filialas „Šiaulių miesto
skyrius“

„Gyvenk sveikai“

200

„Medelyno bendruomenės viešosios
erdvės ir aplinkos kokybės gerinimas,
skatinant kartų bendravimą ir sveiką
gyvenseną“

36.

Lietuvos socialdemokratinio jaunimo
sąjungos filialas „Šiaulių miesto
skyrius“

„Socialinės jungtys: Šiaulių miesto
bendruomenės sąmoningumo didinimas
atskirties grupių atžvilgiu“

300

37.

Muzikinė grupė KITAVA

Respublikinio moksleivių
dainuojamosios poezijos festivaliokonkurso „Mūsų dienos-kaip šventė“,
skirto maestro Vytautui Kernagiui
atminti

550

38.

Medelyno gyvenamojo rajono
bendruomenė

„Odos amato sklaida bendruomenėje“

350

39.

Labdaros ir paramos fondas „Laisvės
vartai“

„Bendravimas plius kūrybiškumasaugantis bendruomeniškumas
savarankiško gyvenimo namuose“

270

40.

Šiaulių miesto moterų krūties
patologijos asociacija „Salvia“

„Kad vėžys neturėtų mūsų...“

230

41.

Lietuvos bibliotekininkų draugijos
Šiaulių miesto savivaldybės viešosios
bibliotekos skyrius

„Judėkime, pažinkime, bendraukime“

380

42.

Klubas „Tokas“

„Miesto parkai 2016“

230

43.

Asociacija „JCI Šiauliai“

„JCI Šiauliai“-šiauliečių šeimoms“

350

44.

Šiaulių miesto gausių šeimų bendrija

„Gausių šeimų gyvenimas šiandien“

750

45.

Šiaulių apskrities žydų bendruomenė

„Jokūbo Frenkelio atsiminimų leidyba“

700

46.

Lietuvos tautodailininkų sąjungos
Šiaulių skyrius

Tęstinis projektas „Interaktyvi vyresnių
žmonių veikla tautodailininkų folkloro
ansamblyje „Margulis“, skirta Saulės
mūšio 780-mečiui ir Lietuvos
tautodailininkų sąjungos 50-mečiui

700

47.

Lietuvos tautodailininkų sąjungos
Šiaulių skyrius

Tęstinis projektas.I dalis. Konferencija
„Akmenkalystės tendencijos Šiaulių
regione „II dalis. Tautodailininkų
jubiliatų paroda „Nuo šventės iki
šventės“

450

48.

Savanoriški saugos būriai

„Savanoriškų saugos būrių veiklosšiauliečių bendruomeniškumo
stiprinimui“

230

49.

Šiaulių miesto neįgaliųjų draugija
(ŠMND) ir Šiaulių nevyriausybinių
organizacijų konfederacija (ŠNVOK)

„Tarptautinės žmonių su negalia dienos
minėjimas-Šiauliai 2016“ (Minima nuo
1992 m. gruodžio 3 d.)

350

50.

Šiaulių miesto neįgaliųjų draugija

„Lietuvos neįgaliųjų draugijų mėgėjų
kolektyvų pasirodymas-koncertas
„Vilties paukštė“-Šiauliai 2016“

230

51.

Šiaulių miesto neįgaliųjų draugija
(ŠMND)

„Brandinkime draugystės medį-Šiauliai
2016“

150

52.

Klubas „Tarp savų“

Dešimtasis vaikų ir jaunimo kolektyvų
festivalis „Mes kiekvienas didelis kaip
lašas“-2016

350

53.

Šiaulių vyskupijos jaunimo centras

Giesmių šventė „Giesmių pynė Marijai“

200

54.

VšĮ KK „Šiaulių branda“

VšĮ krepšinio klubo „Šiaulių branda“
2016 m. sporto ir laisvalaikio veiklai
vykdyti“

230

55.

Justo paramos fondas

„Drauge mes drąsūs“

310

56.

Klubas „Dainoriai“

„Dainon įausim meilę žmogui“

230

57.

Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų
asociacija „Visuomeninės iniciatyvos“

„Šilumos kainų mažinimas“

200

58.

Šiaulių bendruomenė

„Sveika, veikli bendruomenė“

150

59.

Šiaulių TSMA klubas „Žemyna“

„Dainuokim ir gyventi bus šviesiau“

270

60.

Šiaulių miesto sporto klubas „Igtisa“

„Orientavimosi sportas-tai gyvenimo
būdas“

350

IŠ VISO:

21600

Nevyriausybinių organizacijų projektų konkurso II daliai skiriamos lėšos:
Nr. Projektą vykdančios organizacijos
pavadinimas
61. Šiaulių nevyriausybinių organizacijų
konfederacija (ŠNVOK)

Projekto pavadinimas

Skirta
suma
(Eur)

„NVO forumas-2016, mokymai,
seminarai“

2400

62. Šiaulių jaunimo organizacijų asociacija „Kartu mes galime daug“
„Apskritasis stalas“

1000
IŠ VISO

3400

