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2020 metų veiklos ataskaita 

2021 04 09 

 

Visuomeninė organizacija „Senjorų pasaulis” ( SP) registruota 2019 m. Birželio 26 d.  pradėjo veiklą 

 2020 metų lapkričio 26 d. sukvietusi į nuotolinį susitikimą neabejingus senjorų pasaulio veiklai asmenis. 

1. Tikslai ir uždaviniai 

1.1. Susitikimo metu buvo nutarta, kad reikia išsigryninti SP viziją, misiją, filosofiją ir vertybes. 

1.2. Uždaviniai – veiklos pradžiai gruodžio mėnesį organizuoti nuotolinius susitikimus. 

     2. Ataskaitiniu laikotarpiu atlikti darbai, siekiant veiklos tikslų, įgyvendinti projektai. 

         2.1. Buvo sukurta vizija, misija, filosofija ir vertybės: 

Filosofija: sveika ir laiminga senatvė yra sąmoningų ir nuoseklių pastangų rezultatas, pasiekiamas per 

kartų bendradarbiavimą. 

Vizija: sveika ir laiminga senatvė sau ir kitiems 

Misija: kurti aplinką , kurioje vienišumą ir socialinę atskirtį dėl amžiaus patiriantys žmonės galėtų būti 

kuo ilgiau aktyvūs , sveiki ir nepriklausomi. 

Vertybės: Sveikata; bendruomeniškumas; pagarba sau , kitiems ir aplinkai; smalsumas ir atvirumas.   

       2.2 buvo suorganizuoti 7 susitikimai – pokalbiai su senjorais apie kalėdines šeimos tradicijas-  į 

kuriuos jungėsi po 10-12 senjorų. Po kurių visiems prisijungusiems dalyviams buvo išsiųsti suvenyrai už 

gautą iš juridinių asmenų paramą.  

 3. Ateinančių metų veiklos tikslai : viešinti senjorų pasaulio veiklą, tęsti uždavinių įgyvendinimą ir 

planuoti nuotolinę vyresnio amžiaus žmonių laisvalaikio užimtumo veiklą. Ieškoti sinergijos us 

giminingomis organizacijomis.  

4. Asociacijos savanoriai – 2, kurie prisidėjo organizuojant nuotolinius renginius.   



 4.1. asociacijos narių skaičius finansinių metų pabaigoje ir praėjusių finansinių metų pabaigoje,  

apžvelgiamas narių skaičiaus pokyti per einamuosius metus. Asociacijos narių skaičius metų pradžioje 

buvo 3, metų gale – 3.  

5. Asociacijos valdymo organai 

5.1 visuotinis narių susirinkimas;  

5.2. vienasmenis Asociacijos valdymo organas – vadovas; 

 5.3. revizorius; 

 5.4. kolegialus Asociacijos valdymo organas – valdyba 

6. Įdarbintų žmonių nebuvo.  

2021 metais planuojama veiklą tęsti organizuojant nuotolius renginius Zoom platformoje.  
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