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NUTARTA. Bendru sutarimu patvirtinti šiuos prioritetus išdėstyta tvarka:

5. veikla, skirta narių (gyventojų) sutelktumui ir tarpusavio pasitikėjimui stiprinti, organizuojant
vaikų  ir  jaunimo  laisvalaikio  užimtumą  (renginių,  stovyklų  ir  kitų  prasmingo  vaikų  bei  jaunimo
laisvalaikio užimtumo veiklų  organizavimas,  skatinantis  asmeninių ir  socialinių gebėjimų ugdymą),
bendruomenės  narių  kultūrinei  ir  švietėjiškai  veiklai  skatinti  (priemonių,  skatinančių  kūrybiškumą,
saviraišką ir vietos gyventojų išprusimą, organizavimas, gyvenamosios vietos bendruomenei telkti ir
jos tapatybei reikšmingų leidinių leidyba, kitos panašios veiklos), sporto ir sveikatinimo veiklai skatinti
(sportuojančių  gyvenamosios  vietovės  bendruomenės  narių  telkimas,  sporto  varžybų  ir  treniruočių
organizavimas,  sveikai  gyvensenai  propaguoti  skirtų  renginių,  teminių  užsiėmimų  ir  mokymų
organizavimas), bendruomenių akcijų bei iniciatyvų, skirtų viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti,
organizavimas (parkų, sporto ir poilsio aikštelių, vaikų žaidimų aikštelių, kitų vietos bendruomenės
teritorijoje  esančių  poilsio  ir  rekreacijos  vietų tvarkymas  ir  atnaujinimas,  viešo  naudojimo patalpų
pritaikymas  bendruomenės  poreikiams).  Ilgalaikiam  materialiajam  turtui  įsigyti  gali  būti  skirta  ne
daugiau kaip 20 proc. projektui įgyvendinti reikalingų lėšų.

3.  veikla,  skirta  bendruomenės  narių  pilietiškumui,  lyderystei  ugdyti  ir  gyvenimo  kokybei
gerinti  (pilietinių  iniciatyvų  (bendruomenės  forumų),  skatinančių  vietos  gyventojus  kelti  ir  spręsti
vietos bendruomenei svarbius klausimus, stiprinančių bendruomeninių organizacijų ir vietos valdžios
institucijų  bendradarbiavimą,  organizavimas,  savanoriškos  veiklos  organizavimas,  bendruomeninių
organizacijų gebėjimų ugdymas ir žmogiškųjų išteklių plėtra);

1. socialinė veikla, skirta socialiai pažeidžiamiems bendruomenės nariams (gyventojams) ir (ar)
jų grupėms (sukakusių senatvės pensijos amžių, nustatytą Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio
draudimo  pensijų  įstatymo  21  straipsnio  1  dalyje,  vienišų  asmenų  ir  asmenų  su  negalia,  kuriems
reikalinga  pagalba,  lankymas,  pagalbos  nuo  priklausomybių  ar  socialinių  problemų  kenčiantiems
asmenims bei jų artimiesiems grupių organizavimas, renginių ir kitų priemonių, skatinančių socialinę
atskirtį patiriančių asmenų ir grupių įsitraukimą į bendruomenės gyvenimą, organizavimas);

4.  veikla, susijusi su socialinio verslo plėtra, pasirengimu jį kurti, pasirengimu teikti viešąsias
paslaugas ar susijusi su viešųjų paslaugų teikimu, jei jas teikia ar socialinį verslą vykdo bendruomeninė
organizacija, nevyriausybinė organizacija, religinė bendruomenė ar bendrija;

2. veikla, skirta atvykstančių ir grįžtančių asmenų įtraukimui į bendruomeninę veiklą (pagalbos
atvykstantiems ir  grįžtantiems asmenims,  jų  artimiesiems teikimas,  jų  integracija  į  bendruomenę ir
įtraukimas į bendruomenės gyvenimą per įvairias veiklas);
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