ANTANAVO BENDRUOMENĖ
VEIKLOS ATASKAITA
1.
BENDROJI DALIS
Antanavo bendruomenė (toliau- bendruomenė) įsteigta 2002 metais sausio 15 dieną. Jos
steigėjai yra fiziniai Antanavo senūnijos gyventojai.
Bendruomenės tikslai yra šie:
2.1.1. atstovauti ir ginti bendruomenės interesus konstruktyviai bendradarbiaujant su
valstybės valdžios ir valdymo institucijomis;
2.1.2. atstovauti bendruomenės interesus tarptautiniu lygiu;
2.1.3. telkti bendruomenės narius ieškant tinkamiausių sprendimų ekonominei ir socialinei
gerovei kelti;
2.1.4. organizuoti vaikų dienos centro veiklą, teikti socialines paslaugas
2.1.5. teikti bendruomenines paslaugas
2.1.6. kurti saugią ir patogią gyvenamąją aplinką;
2.1.7. skatinti pilietinės visuomenės kūrimąsi;
2.1.8. puoselėti dvasines vertybes;
2.1.9. skatinti visuomenei naudingą jaunimo veiklą; tarpusavio supratimą ir bendravimą.
Bendruomenės veiklos rūšis - kitų, niekur nepriskirtų, narystės organizacijų veikla (EVRK
91.33 (pagrindinė). Bendruomenė turi teisę vykdyti įstatymų nedraudžiamą ūkinę komercinę veiklą,
kuri neprieštarauja asociacijos įstatams bei veiklos tikslams ir reikalinga jo tikslams pasiekti.
Įstatymų ir kitų teisės aktų numatytais atvejais asociacia gali imtis tam tikros rūšies veiklos tik
gavusi įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka išduotą licenciją. Bendruomenė privalo turėti
visas licencijas (leidimus), kurios Lietuvos Respublikos įstatymuose bei kituose teisės aktuose
numatytos kaip būtinos jos veiklos sąlygos.
Bendruomenė yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio teisinė forma
yra asociacija, turinti savo antspaudą, sąskaitas bankuose ir organizacinį savarankiškumą.
Bendruomenė veikia laikydamasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos
civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo ir kitų įstatymų, Vyriausybės nutarimų,
kitų teisės aktų ir Asociacijos įstatų. Bendruomenė yra labdaros ir paramos teikėjas bei paramos
gavėjas.
Bendruomenės finansiniai metai — kalendoriniai metai. Veiklos laikotarpis neribotas.
Bendruomenės turtas atskirtas nuo narių turto. Ji neatsako už savo narių prievoles, nesusijusias su
Bendruomenės veikla. Bendruomenės nario metinio mokesčio neturi. Visuotinis susirinkimas
pasilieka teisę keisti nario mokesčio dydį.
Bendruomenės valdymo organai yra šie:
1. Visuotinis narių susirinkimas;
2. Kolegialus valdymo organas – Bendruomenės Valdyba;
3. Vienasmenis valdymo organas – Bendruomenės Pirmininkas.
Visų valdymo organų funkcijos apibrėžta Bendruomenės įstatuose.

2.

ASOCIACIJOS VEIKLA ĮGYVENDINANT ĮSTATUOSE
NUSTATYTUS VEIKLOS TIKSLUS

Per 2017 metus bendruomenė įgyvendino: Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
projektą “Antanavo vaikų dienos centro “Draugai” plėtra”, Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos projektas skirtą bendruomenės stiprinimui ir baigė įgyvendinti drauge su Johanna
Ross atstovaujančia asociacija „Nacionalinis skurdo mažinimo organizacijų tinklas“ projektą
„Antanavo bendruomenės socialinių paslaugų plėtra“
Bendruomenė vykdė šią veiklą:
Kiekvieną mėnesį rinkosi senjorai į susitikimus
Sausio mėn. įvyko bendruomenės 15 metų veiklos paminėjimas
Kovo 26 d. išvyka į Kauno muzikinį teatrą
Kovo 31 d. įvyko ataskaitinis susirinkimas
Balandžio 17 d. sveikinome parapijos kleboną Algirdą Žukauską su 50- mečiu
Balandžio mėn. vyko Šv. Jurgio šventė, VDC vaikai dalyvavo mažosiose Velykėlėse Kazlų
Rūdoje
Vyko bendruomenės narių Rimutės Biskytės is Olės Biskienės paroda Antanave
Gegužės ir birželio mėn. vyko talka labirinte
Birželio 19 d. vyko VDC išvyka į Kalvarijos zoologijos sodą
Birželio 19 d. dalyvavome LKBS sąskrydyje Karklėje
Birželio 23 dieną vyko Joninės Gaisrių kaime
Liepos 1 dieną sveikinome Bebrininkų bendruomenę su 10- mečiu
Bendruomenės atstovai dalyvavo Lietuvos himno giedojime prie K. Giriniaus kapo
Liepos mėn. vyko VDC stovyklavo Šakių raj.
Liepos 8 dieną buvo išvyka į Naisius. Buvo įteikta 2018 metų Mažosios Lietuvos Kultūros
sostinės vėliava
Liepos 9 d. sveikiniome naująjį kleboną
Liepos 21 d. buvo Kartų namų atidarymas
Rugpjūčio 30 d. buvo išplėstinis valdybos posėdis
Rugsėjo 17 d. dalyvavome Vilniuje Mažųjų Lietuvos kultūros sostinių prisistatyme
Rugsėjo mėn. organizavome saugaus eismo šventę „Draugas kelyje“
Rugsėjo 24 d. talka Kartų namuose
Spalio 20 dieną dalyvavome Maisto banko akcijoje
Spalio 22 d. VDC lankytojai lankėsi futbolo varžybose Marijampolės Sūduvos klubo
kvietimu
Spalio mėn. buvo renginys skirtas pagyvenusių žmonių dienai paminėti
Spalio mėn. vyko jaunimo klubo krikštynos
Lapkričio 15 d. vyko susitikimas su KVAD direktore Diana Varnaite
Lapkričio mėn. vyko tradicinis paramos koncertas, sergantiems vaikams paremti
VDC lankytojai lankėsi kalėdinėje šventėje Jūrės miestelyje
Gruodžio mėn, vyko seminaras „Viešųjų erdvių apželdinimas“
Veikė kalėdinis paštas, kalėdinė popietė vienišiems asmenims, vyko bendruomenės moterų
ansamblio debiutas dalyvaujant Šv. Kalėdų Mišiose
Apie veiklą buvo viešinama Antanavo bendruomenės facebooke ir www.antanavas.lt
ASOCIACIJOS NARIŲ SKAIČIUS FINANSINIŲ METŲ PABAIGOJE

3.

2017 metų gruodžio 31 dieną bendruomenėje buvo 69 nariai.
4.

SAMDOMŲ ASOCIACIJOS DARBUOTOJŲ SKAIČIUS FINANSINIŲ METŲ
PABAIGOJE.

Samdomų darbuotojų 2017 metų gruodžio 31 dieną buvo:
Dvi darbuotojos Antanavo vaikų dienos centre
1.Nijolė Liutkuvienė dirbo socialine darbuotoja pagal Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos projektą „Antanavo vaikų dienos centras „Draugai“;
2.Rimutė Radžiūnienė- socialine pedagoge pagal Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
projektą „Antanavo vaikų dienos centras „Draugai“.
Antanavo bendruomenės pirmininkė
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