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2021 metų veiklos ataskaita visuomenei 

      2022 04 04 

 

Visuomeninė organizacija „Senjorų pasaulis” ( SP) registruota 2019 m. pradėjo veiklą 2020 metų IV 

ketvirtį.  2020 m. lapkričio mėnesį įvyko pirmasis susitikimas, kuriame buvo kalbėta apie organizacijos 

veiklos pradžią, aptarta filosofija, vizija, misija,  vertybės.  Gruodžio mėnesį kvietė į Zoom platformą 

senjorus pasikalbėti apie kalėdines šeimos tradicijas. Iš viso buvo suroganizuoti 7 susitikimai, po kurių 

visiems prisijungusiems dalyviams buvo išsiųsti suvenyrai. 

1. Tikslai ir uždaviniai:  

1.1. Vyresnio amžiaus vienišų žmonių kultūrinio laisvalaikio organizavimas 

1.2. Vienišų žmonių gyvenimo įprasminimas, kuriant juos į klubus  

1.3. Tikslas – pilnaverčio senjoro gyvenimo pojūčio užtikrinimas. 

1.4. Tikslas įgyvendinamas siekiant vizijos „laiminga senatvė sau ir kitiems“ 

 

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

         2.1. Atviros nuotolinės paskaitos visiems ketvirtadieniais ketvirtą valandą.  

Iš viso buvo suorganizuotos 52 paskaitos, į kurias buvo kviečiami įdomūs, visuomenėje žinomi žmonės, 

tokie kaip prof. E. Laurinaitis, kun. R. Doveika, politologas Linas Kojala, prof. Boguslavas Gruževskis ir kiti. 

Kiekvieną paskaitą savanoriškai skaitydavo vis naujas lektorius , kurių buvo 52.  

Paskaitos buvo apjungiamos į paskaitų ciklus, atliepiančius SP vertybes. Į paskaitas jungėsi nuo 60 iki 200 

žmonių, (skirtingos temos į paskaitas sukviesdavo skirtingą kiekį žmonių). 

          2.2. SP atsinaujinusi komanda dalyvavo Socialinio verslo akseleratoriuje “Įjunk poveikį”, kurio 

organizatoriai buvo VšĮ Versli Lietuva, VšĮ Europos Socialinis Verslumo Ugdymo ir Inovatyvių Studijų 

Institutas ir VšĮ Geri norai ir VšĮ Neformalaus ugdymo namai. Komanda buvo atrinkta tarp 10 socialinių 

verslų , kurie savo veikla siekia socialinio poveikio, tęsti kelionę socialinio verslo kūrime. Pagal sąlygas 

buvo įsteigta VŠĮ „Pasaulis senjorams”. Šio projekto dėka komanda pakėlė savo kompetencijas, praplėtė 

savanorių tinklą ir įsigijo nuotolinių ir kontaktinių mokymų vedimui reikalingą įrangą. 



 2.3. Projektas virtuali „Bičiulių svetainė” – nuotolinėms pažintims ir pokalbiams. Buvo suorganizuota 8 

susitikimai, kuriuose dalyvavo nuo 12 iki 20 žmonių.  

2.4. Projektas „Požiūrio mankšta”, svarbi emocinei sveikatai kurią vedė dr. Gintė Martinkėnė. Projekte 

dalyvavo 20 žmonių. 

2.5 Projektas Socialinių tinklų pradžiamokslio - Facebook mokymai, kuriuos vedė Virginija Kazlauskaitė. 

Mokymuose dalyvavo 14 žmonių. 

2.6 projektas. 2021 m.lapkričio 26 d. organizavo nuotolinį forumą senjorams “Būkime veiklūs” , kuriame 

dalyvavo virš 100 senjorų ir 12 pranešėjų iš su senjorais dirbančių organizacijų: Sidabrinė linija, Bočiai, 

projekto Vakar yra šiandien, Valakupių reabilitacijos centro, Projekto “Senjoro”, Marijampolės trečiojo 

amžiaus universiteto ir kitų. Gauta parama juridinių asmenų parama padėjo sklandžiai suorganizuoti 

forumą „Būkime veiklūs“ .  

 

2.7 projektas. 2021 metų lapkritį SP gavo pirmą finansavimą iš Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos 

ir darbo ministerijos projektui „Stipri komanda = stipri organizacija” . Buvo sukurta šiuolaikiška, virtuali 

mokymosi ir bendravimo erdvė internete vyresnio amžiaus žmonėms, apmokėme savanorius ir 

darbuotojus organizuoti nuotolinius renginius ir mokymus.  VŠĮ “Skaitmeninės etikos centras” paruošė 

senjorams rekomendacijas:  https://senjorupasaulis.lt/apie-skaitmeninio-pasaulio-issukius-ka-verta-

zinoti/. Užtikrinant organizacijos finansinį tvarumą atlikome išorinį 2021 metų veiklos ir  finansinį 

auditus. 

Veiklos ataskaitoje pateikiama  ir kita informacija: 

2021 m. SP glaudžiai bendradarbiavo su Aktyvaus jaunimo komanda, organizavo kelis bendrus renginius: 

koncertą, protmūšį, lindyhopo užsiėmimą.  

2021 m. Spalio mėn. užsiregistravo į Nevyriausybinių organizacijų ( NVO) akademiją. 

2021 m. Lapkričio mėn. dalyvavo „The World Opens Up for the Curiuos” organizuotoje Lietuvos inovacijų 

centro OSIRIS baigiamojoje konferencijoje, kaip teigiamas pavyzdys. Pranešimą skaitė savanorė Živilė 

Kurienė 

https://senjorupasaulis.lt/apie-skaitmeninio-pasaulio-issukius-ka-verta-zinoti/
https://senjorupasaulis.lt/apie-skaitmeninio-pasaulio-issukius-ka-verta-zinoti/


 

 

 

 

 

3. 2022 metų veiklos tikslai, uždaviniai ir planuojama veikla nepakis, organizacija tęs savo veiklą, bus 

rengiami ivairūs projektai, mokymai bei kiti renginiai. Didžiausias iš jų - planuojama atidaryti Senjorų 

pasaulio klubą, veikiantį virtualiu formatu, bei informacijos sklaidos tikslais važiuoti į kontaktinius 

susitikimus su bendruomene visoje Lietuvoje.  

4. Asociacijos nariai ir savanoriai, jų įnašų(savanorių darbo laiko) vertė:  

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 trys. Metų gale  - trys.  

4.2 Savanoriai. Komandą, be įkūrėjos, sudarė 4 savanoriai, kurie kassavaitę skirdavo po 8 valandas 

savanorystei auginant organizaciją. Papildomai į veiklą buvo įsitraukę 7 savanoriai. Iš viso sudaryta 11 



savanorystės sutarčių. Didžiulis indėlis į SP augimą ir kūrimą tenka savanoriams – tai jų dėka organizacija 

augo.   

SP bendradarbiavo su kitomis pelno nesiekiančiomis organizacijomis, veikiančiomis Lietuvos 

Respublikoje. 

 

5. Buvo įdarbintas vadovas, kuriam buvo išmokėta 812 eur. Viso išlaidos su darbo santykiais sudarė – 

1200,89 eur.   

 

Direktorė   Vida Greičiuvienė 

 

 


