Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2018 m. spalio / lapkričio / gruodžio mėn. veiklų grafikas
Šiaulių miesto savivaldybėje
Veiklos aprašymas (metodai,
dalyvių/savanorių skaičius),
kiekybiniai ir kokybiniai
kriterijai
Ingius Kašinskas yra gimęs,
augęs, mokęsi ir dirba
pietiniame
mikrorajone.
Paroda apie grožį, žmones ir
šiek tiek apie melą...
Stebuklingi žmonės - tai
projektas,
kurio
metu
paprasti
žmonės
tampa
kažkuo neįprastu nuo a iki
z.
Rūbai,
aksesuarai,
makiažas, šukuosena, nagai.
Visa tai leidžia žmogui
pabūti visai kitame amplua.
Šiek tiek apgauti ir paslėpti
visus savo trūkumus....
Nuotraukos darytos Magic
poster
projekto
metu,
Klaipėdoje,
Kaune,
Šiauliuose.
Skirtingos kartos – bendra veikla 2018 m. spalio 24 d., 18val. Šiaulių miesto Gytarių Dainų mikrorajono
Šventė
vyks
Gytarių
progimnazija,
K. bendruomenės pirmininkas progimnazijoje. Renginyje
Atsakingas (-i) vykdytojas
(-i)
Veiklos vykdymo vieta
Veiklos pavadinimas
Veiklos vykdymo data/laikas
Kontaktai pasiteiravimui
(el. paštas, tel.)
Jaunojo foto menininko Igniaus Parodos atidarymas
VšĮ Šiaurės Lietuvos VšĮ Šiaurės Lietuvos
2018
m.
spalio
24
d.,
18val.
Kašinsko paroda Magic people kolegija, Tilžės 22, kolegija,
Dainora Samčenkienė, tel.
Stebuklingi žmonės
Šiauliai
868630399

Lapas 2

Virgilijus Balčius, tel.:
dalyvaus mažieji darželio
auklėtiniai,
dainų
8 620 49688, el.paštas:
nariai,
dainu.bendruomene@gmail bendruomenės
lopšelio darželio ugdytiniai ,
.com. Dainų mikrorajono
klubas
"Dainoriai"
ir
bendruomenės narė
"Penklinės"
kolektyvas.
Danguolė Galinienė, tel.: Šventė yra tradicinė, kurioje
8 605 01120.
apsijungia skirtingos kartos
su bendra veikla. Šventės
metu
vyks
žaidimai,
viktorina, padainavimai.
2018m. spalio 29 - lapkričio VšĮ Šiaurės Lietuvos VšĮ Šiaurės Lietuvos
Kadangi daugelis moksleivių
02 d.
kolegija, Tilžės 22, kolegija, Agnė Čepulytė. tėvų per rudens atostogas
Šiauliai
dirba ir yra problema su
Tel. 841525100
vaikų užimtumu, kur juos
palikti
ir
ką
veikti.
Moksleiviai lankys dienos
stovyklą. Dienos stovykloje
bus
organizuojamos
edukacinėskūrybinės
veiklos. Stovykla truks 4
dienas, moksleiviams bus
patiekti
pietūs,
dienos
užkandžiai. Kiekvieną dieną
planuojamos
skirtingos
edukacinės – kūrybinės
veiklos.
Spalio 29 d.10 val.
Automobilių stovėjimo Lieporių bendruomenės
Lieporių mikrorajone yra
atmintinų
istorinių
aikštelė prieš Lieporių centras, bendruomenės
palaidojimo
vietų,
kurias
biblioteką Tilžės g. 36. pirmininkė Elvyra
bendruomenės nariai tvarko.
Užkuraitienė tel. Nr. +370
Išvykos metu bus tvarkomas
672 26173
Lieporių
senkapis, senos
palaidojimo
vietos ant
Barzdos kalno, latvio šaulio
kapas ant Majakalnio, 1-ojo
pasaulinio
karo vokiečių
Korsako 10

Moksleivių dienos stovykla " Aš
turėsiu ką veikti per rudens
atostogas"

Iniciatyva" Atmintinų vietų
tvarkymas "Edukacinė programa
"Išsaugokime protėvių atminimą

Lapas 3

Edukacinė programa
"Ilgės".paskaita "Jie gyvi mūsų
atmintyje"

Spalio 29 d. 14 val.

Lieporių
biblioteka, Lieporių bendruomenės
Tilžės g.36, Šiauliai
centras, bendruomenės
pirmininkė Elvyra
Užkuraitienė tel. Nr. +370
672 26173

Pilietinė iniciatyva rengiant
pasiūlymus dėl Šiaulių miesto
viešojo transporto pertvarkos

2018 m. spalio 30 d.,
Viešoji įstaiga Šiaurės Šiaulių miesto
lapkričio 8, 15, 29 d.
Lietuvos kolegija, Tilžės savivaldybės gyventojų
15 val.
asociacija „Visuomeninės
g. 22, Šiauliai
2018 m. gruodžio 6, 13 d. 15
iniciatyvos“,
Vytautas Kabaila,
val.
vytautas.kabaila@gmail.co
m, 8 698 88877

Šeimadieniai

2018 m. lapkričio 4, 11, 18, Jogos ir garso terapijos VšĮ „Sielos harmonija“,
25 d.
centras, Tilžės g. 116, 3 Svetlana Lopatkina
10.30 val.
aukštas

Renginių ciklas „Sportuokime
kartu“

2018 m. spalio 28 d.,
lapkričio 04, 11, 18, 25 d.
11.30 val.
2018 m. gruodžio 02,
09,16d. 11.30 val.

Šiaurės
Lietuvos Lieporių bendruomenės
kolegija, Tilžės g. 22, centras, bendruomenės
pirmininkė Elvyra
Šiauliai
Užkuraitienė tel. Nr. +370
672 26173

palaidojimo vieta, karo
belaisvių
kapinės
ant
Karalbarzdžio,
uždegtos
žvakės, padėtos
gėlės,
papasakota jų atsiradimo
istorija.
Renginio metu dalyviai
supažindinami su "Ilgių"
pavadinimo kilme, vėlinių
tradicijomis,
prisimenami
anapilin
išėjusieji
bendruomenės nariai, iškilūs
lieporiečiai,
artimieji,
demonstruojamos skaidrės,
uždegamos
žvakutės,
skaitomos eilės.
9 savanorių, dalyvių 30 –
40. Darbiniai savanorių
susirinkimai, kurių metu
analizuojamos
iškeltos
problemos,
surinkta
informacija,
paklausimai
valstybės ir savivaldybės
institucijoms, specialistams.
Teminiai, lavinantys kūną ir
protą
sportiniai
bei
kūrybiniai užsiėmimai (joga,
mankšta):
muzikinės
dirbtuvės, garso ir judesių
improvizacijos.
Meno
terapijos užsiėmimai.
Renginio tikslas- sutelkti
bendruomenės narius
iš
įvairių socialinių grupių
sportuoti drauge vienas
kitam padedant.
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Kūno kultūros ir sporto (jogos,
aerobikos) užsiėmimai

2018 m. lapkričio 5, 7, 12,
14, 19, 21, 26, 28 d.,
2018 m. gruodžio 3, 5, 10,
12 d.

Šiaurietiško ėjimo su lazdomis,
fizinių pratimų ant treniruoklių
užsiėmimai

2018 m. lapkričio 4, 11,18, Medelynas, treniruoklių
25 d.
aikštelė, Karklų gatvė
2018 m. gruodžio mėn.2, 9
d.

Medelyno gyvenamojo
Planuojamas
savanorių
rajono bendruomenės
skaičius 6 – 8. Planuojamas
pirmininkė Valerija
dalyvių skaičius 25 – 30.
Misiūnienė, tel. 861184077

Plaukimo užsiėmimai

2018 m. lapkričio 3, 10, 17, Plaukimo mokykla
24 d.
„Delfinas“, Ežero g.
2018 m. gruodžio mėn. 1, 8, 11a.
15 d.

Medelyno gyvenamojo
Planuojamas
savanorių
rajono bendruomenės
skaičius 4 – 7. Planuojamas
pirmininkė Valerija
dalyvių skaičius 30.
Misiūnienė, tel. 861184077

Rudeninė talka Lieporių parke "
Aplinkos švara mūsų rankose".
Paskaita "Ar mokame rūšiuoti
atliekas"

2018 m. lapkričio 05,07 d.

Lieporių parkas

Lieporių bendruomenės
centras, bendruomenės
pirmininkė Elvyra
Užkuraitienė tel. Nr. +370
672 26173

Konferencija „Savanorystė –
veikla, kuri „veža“!“

2018 m. lapkričio 7 d.
17 val.

Renginys „Aksominis ruduo“

2018m. lapkričio 8 d.,

Šiaulių
apskrities Šiaulių bendruomenė,
Dalyvių skaičius 80-150,
Vida
Pociuvienė,
konferencijos
dalyviai turės
Povilo
Višinskio
viešojoje
bibliotekoje v.pociuvienė@gmail.com galimybę susipažinti su
8614 860 15
Šiaulių
nevyriausybinių
(Aušros al. 62, Šiauliai).
organizacijų, bendruomenių
veikla,
aptars
bendradarbiavimo
perspektyvą, dalinsis savo
patirtimi ir idėjomis.
Rasos progimnazija,
Aukštabalio bendruomenė; Šventė yra skirta atkreipti
Tiesos g. 1, (salė)
Edvardas Kuvikas,
bendruomenės
gyventojų
edvardis@yahoo.com ,
dėmesį į gyvenimo kokybės
tel. 869969372
problemas. Šventė vyks
Aukštabalio bendruomenėje.
Bus pakviesti moksleiviai
kartu su bendruomenės
gyventojais
dalyvauti
šventės programoje.

14 val.

Medelyno
Medelyno gyvenamojo
Planuojamas
savanorių
progimnazijos
rajono bendruomenės
skaičius 3 – 5. Planuojamas
aktų salė, Birutės g. 40 pirmininkė Valerija
dalyvių skaičius 40 – 50.
Misiūnienė, tel. 861184077

Talkos metu bus švarinama
parko aplinka renkamos
šiukšlės, grėbiami
lapai,
tvarkomi gėlynai.
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Kūrybinis darbas „Žiemos
kilimas“

14 val.

Talka Dainų parke

2018m. lapkričio 10 d.,

2018 m. lapkričio 9 d.

12 val.

Energetikų
g.
6, Rėkyvos gyvenvietės
Rėkyvos
gyvenvietės bendruomenė,
bendruomenės patalpose Nijolė Malakauskienė

10 dalyvių, 3 savanoriai. 6
val.
bendras
kūrybinis
darbas, netradicinė kilimo
gamybos technologija.

Dainų parkas,
Aukštabalio bendruomenė;
Prie profesinio rengimo Edvardas Kuvikas,
edvardis@yahoo.com ,
centro
tel.869969372

Ruošiantis
talkai
iniciatyvinė grupė sudarys
tvarkymo
planą,
apsirūpinimą
darbo
inventoriumi,
darbo
priemonėmis.
Aptars
kvietimo į talką būdus.
Talkos metu bus renkamos
šiukšlės, valomos vandens
griovio pakrantės, tvarkomi
gėlynai, sporto aikštynas.
10 dalyvių, 3 savanoriai, 6
val. Kalėdinės eglutės
dekoracijų iš audinio
gamyba.

Kalėdinių dekoracijų gamyba

2018 m. lapkričio 16 d. Energetikų
g.
6, Rėkyvos gyvenvietės
Rėkyvos
gyvenvietės bendruomenė,
14.00 val.
bendruomenės patalpose Nijolė Malakauskienė

Gytarių bendruomenės ir Dainų
bendruomenės Forumas
susitikimas su Vilniaus
bendruomene

2018 m. lapkričio 17d.

Vilniaus senamiesčio
bendruomenėje

Bendruomenių ir NVO forumas 2018 m. lapkričio 19 d., 10 VšĮ Šiaurės Lietuvos
„Bendras interesas“
kolegija, Tilžės 22,
val.
Šiauliai

Dainų mikrorajono
Gytarių ir Dainų
bendruomenės pirmininkas bendruomenės forumas Virgilijus Balčius, tel.:
susitikimas su Vilniaus
8 620 49688, el.paštas:
miesto bendruomene,
dainu.bendruomene@gmail pasidalinti gerąja patirtimi.
.com
Forumas Vilniuje.
VšĮ Šiaurės Lietuvos
Bendruomenių
ir
NVO
kolegija, M. Dromantas, veikla
labai
reikalinga
tel. 869881710
gyventojams,
nes
gali
suteikti eilę paslaugų pigiau
ir greičiau. Remiantis 2012
m.
nacionaline pažangos
programa
savivaldybės
įpareigotos 15 % paslaugų
vykdyti
per
NVO
organizacijas.

Lapas 6

„Protų mūšis“

2018 m. lapkričio 21, 28 d. Viešbutis „Turne“,
Rūdės g. 9, Šiauliai
18 val.

Šiaulių bendruomenė, Vida Organizuojami intelektualūs
Pociuvienė,
žaidimai, sudaromos grupės
v.pociuvienė@gmail.com klausimams/užduotims
iš
8614 860 15
Lietuvos istorijos ruošti.

Seminaras
pagalba šeimai“

„Bendruomenių 2018 m. lapkričio 22 d. 13 VšĮ „Motinos Teresės Regina Zabielienė, Edita Diskutuos NVO organizacijų
šeimų namai“, Žemaitės Gulbinienė, savanoriai. Tel. atstovai,
Šiaulių
vietos
val.
g. 71, Šiauliai
8 41 420901
bendruomenės nariai ir NVO
valdybos
nariai
bei
partneriai.
Kalėdinės eglutės dekoracijų
2018 m. lapkričio 23 d.
Energetikų
g.
6, Rėkyvos gyvenvietės
10 dalyvių, 3 savanoriai. 6
14 val.
val.
Kalėdinės
eglutės
gamyba
Rėkyvos
gyvenvietės bendruomenė
Nijolė
Malakauskienė
dekoracijų
iš
audinio
bendruomenės patalpose
gamyba.
Bendruomenės Rudenėlio šventė 2018 m. lapkričio mėn. 23 d. Gytarių progimnazija, Gytarių bendruomenė Irena Rudenėlio šventė yra skirta
18 val.
bendruomenės
Korsako g. 10, Šiauliai Bartušienė, tel. Nr. +370 atkreipti
610 13701, el. paštas
gyventojų
dėmesį
į
irenabart7@gmail.com
gyvenimo
kokybės
problemas. Šventė vyks
Gytarių progimnazijoje. Bus
pakviesti moksleiviai kartu
su
bendruomenės
gyventojais
dalyvauti
šventės
programoje
ir
parodoje
(mezgimo,
fotografijos, dailės).
Pilietinė iniciatyva "Jūs ne vieni- 2018 m. lapkričio 29 d. 11 Lieporių biblioteka
Lieporių bendruomenės
Bus
pravestas
pokalbis
centras, bendruomenės
diskusija tema kaip išeiti iš
jūs mums rūpite"
val.
pirmininkė Elvyra
uždaro vienatvės
rato,
Užkuraitienė
tel.
Nr.
+370
dalyvaujant
psichologui.
Edukacinė programa-pokalbis
672 26173
„Kaip padėti sau“
Savanorių mokymai

2018 m. gruodžio 4 d.

Gytarių bendruomenės

2018 m. gruodžio 5 d. 18

VšĮ „Motinos Teresės Regina Zabielienė, Edita 2 val trukmės mokymai
šeimų namai“, Žemaitės Gulbinienė, savanoriai. Tel. siekiant, kad esami ir nauji
8 41 420901
savanoriai prisidėtų prisidėtų
g. 71, Šiauliai
prie organizacijos tikslų.
Gytarių progimnazija, Gytarių bendruomenė Irena Naujametinė šventė, kuri

Lapas 7

Naujametinė šventė

val.

Pilietinė iniciatyva "Jūs ne vieni- 2018 m. gruodžio 06 d. 14
val.
jūs mums rųpite". Paskaitapokalbis "Kaip padėti sau"

Kalėdinis renginys su Rėkyvos
gyvenvietės bendruomene.
Advento vakaras „Šv. Kalėdų
belaukiant“.

2018 m. gruodžio 06 d. 14
val.

Kalėdinis teatralizuotas eglės
įžiebimas

2018 m. gruodžio 07d., 17
val.

Aukštabalio bendruomenės ir
2018 m. gruodžio 9 d.
Lieporių bendruomenės Forumas
susitikimas su Klaipėdos
bendruomene

Korsako g. 10, Šiauliai Bartušienė, tel. Nr. +370
610 13701, el. paštas
irenabart7@gmail.com

vyks
Gytarių
progimnazijoje, skirta tam,
kad
paminėti
Lietuvos
valstybės atkūrimo šimtmetį.
Suteikti Gytarių mikrorajono
gyventojams (jauniems ir
pagyvenusiems)
geras
emocijas, smagiai praleisti
laiką
bei
kultūrinis
pažinimas.
Lieporių
biblioteka, Lieporių bendruomenės
Advento
laikotarpiu
savanoriai
parengs
Tilžės g. 36, Šiauliai
centras, bendruomenės
šventinius
paketus
pirmininkė Elvyra
senyviems
vienišiems
Užkuraitienė tel. Nr. +370
socialiai
remtiniems
672 26173
žmonėms bei pakvies į
psichologo paskaitą "Kaip
padėti sau.
VšĮ „Motinos Teresės Regina Zabielienė, Edita Popietė bendradarbiaujant su
šeimų namai“, Žemaitės Gulbinienė, savanoriai. Tel. Rėkyvos gy. bendruomene,
planuojama
įtraukti
50
g. 71, Šiauliai
8 41 420901
dalyvių, 3 savanoriai.
Aikštė prie Šiaurės VšĮ Šiaurės Lietuvos
Lietuvos kolegijos
kolegija, Agnė Čepulytė,
Tel. 841525100

Aukštabalio seniūnija

Edvardas Kuvikas,
edvardis@yahoo.com ,
tel.869969372

Kalėdinis teatralizuotas eglės
įžiebimas
.
Tradicinis
pietinio
rajono
eglės
įžiebimo renginys, kurio
metu parodomas teminis
spektaklis, pasirodo pietinio
raj.
mokyklų,
darželių,
suaugusiųjų
žmonių
kolektyvai.
Aukštabalio ir Lieporių
bendruomenės forumas susitikimas su Klaipėdos
miesto bendruomene,
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Socialiai remtinų ir vienišų
Gytarių gyventojų lankymas

2018 gruodžio 10-17 d.

Šventų Kalėdų belaukiant

2018 m. gruodžio 12 d. 18 Šiaulių miesto Gytarių Dainų mikrorajono
Šventė
,,Šv.
Kalėdų
val.
belaukiant'',
senolių
išmintis
progimnazija,
K. bendruomenės pirmininkas
tradicijos,
advento
Korsako 10
Virgilijus Balčius, tel.:
laikotarpiu.
Šventėje
8 620 49688, el.paštas:
dalyvaus
dainų
dainu.bendruomene@gmail bendruomenės
nariai,
.com
progimnazijos moksleiviai".

Advento Popietė "Iš kartos į kartą 2018 m. gruodžio 14 d. 13
,iš širdies į širdį“
val.

Gytarių mikrorajone

Žaliūkių
troba

Gytarių bendruomenės
pirmininkė Irena
Bartušienė ir savanorės :
Daiva Dovydaitienė,
Giedrima Načienė

pasidalinti gerąja patirtimi.
Forumas Klaipėdoje.
Socialiai remtinų ir vienišų
Gytarių gyventojų lankymas.

malūnininko Lieporių bendruomenės
centras, bendruomenės
pirmininkė Elvyra
Užkuraitienė tel. Nr. +370
672 26173

Advento pavakarojimo metu
Siekiama atverti žmonių
širdis
sakrališkam
šios
šventės laukimui, suburti
įvairaus amžiaus geriems
darbams, meilei artimui,
neįgaliam,
skurstančiam.
Paskaita „Advento tradicijos,
valgiai,
jų
simbolika,
būrimai“.

Projektą finansuoja Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Projektą administruoja Šiaulių miesto savivaldybė.

