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
Vasario 6 dieną VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų filialo vaikų
onkohematolijos skyrių pasiekė Antanavo bendruomenės dovana- 7 televizoriai bei paramos koncerto
metu įteiktos dovanos.
Kovo 9 dieną Antanavo kultūros namuose vyko koncertas "Tu moteris- tu nuostabi knyga" ,
skirtas paminėti Tarptautinę Moters dieną. Koncertą organizavo bendruomenė. Koncertas buvo
padovanotas Antanavo moterims. Senjorų klubas Moters dienos šventėje paruošė atvirutes, o vyrai
pasveikino visas dalyvavusias šventėje moteris.
Kovo 22-23 dienomis vyko Pavasarinė Maisto banko akcija, kurioje dalyvavo bendruomenės
savanoriai.
Balandžio mėn. vyko kūrybinės dirbtuvės kartu su senjorais -pasiruošimas Šv. Velykoms.
Balandžio 27 dieną tradiciškai Antanave vyko Šv. Jurgio šventė
Birželio 15 d. Su Smetoniškomis tradicijomis ir aprėdais Antanavas šventė Smetonines
Antanines Antanave, šventę organizavo kartu su bendruomene Antaninių koordinatorė R
Kneizevičienė.
Birželio 23 dieną Antanavo parke prie tvenkinio, buvo rodomas filmas po atviru dangumi
"EMILIJA IŠ LAISVĖS ALĖJOS ". Filmo peržiūrą dovanojo Milda ir Arūnas Aleksai.
Rugsėjo 22 d. Sukvietėme į klasikinės muzikos koncertą Antanavo koplyčioje. Antanavo
koplyčia pasipuošė mėlynais – geltonais balionais, nes šią dieną vyko Europos paveldo dienų
klasikinės muzikos koncertas, kurį dovanojo Kazlų Rūdos Rimvydo Žigaičio meno mokyklos
moksleiviai. Jau tampa gražia tradicija, kad Antanavo koplyčioje ne tik sekmadieniais aukojamos šv.
Mišios, bet ir dažnai vyksta įvairios parodos ar klasikinės muzikos koncertai.
Spalio 20 d. Sekmadienį, aplankėm Kardokų kaimo "Laimės namus", Kardokų bendruomenės
Gamtos darželį ir mokyklą.
Šilti ir malonūs žmonės Aušra ir Rolandas Augučiai papasakojo ir pasidalino įspūdžiais apie
tai, kaip jie pasiryžo pakeisti gyvenimą ir jį susieti su gamta, apie iš šiaudų ir molio pastatytą jų namą.
Apie ramybę ir harmoniją gyvenant tarp miškų.
Spalio 5 d. buvo suorganizuota Kulinarinė popietė "Iš kartos į kartą", šventė buvo
suorganizuota iš Kazlų Rūdos savivaldybės skirtų lėšų projektui „Bendruomeniškumo skatinimas“ ir
taip pat pačių bendruomenės narių suneštų vaišių, kurios atspindėjo patiekalų kelionę nuo prosenelių
iki šių dienų vieno kąsnio sumuštinukų. Vakaronės metu koncertavo ir susirinkusius linksmino Kazlų
Rūdos kultūros centro kapela „RUDNIA“.
Spalio 25-26 dienomis vyko rudeninė "Maisto banko" akcija. Kazlų Rūdos IKI parduotuvėje
Vytauto g. "Maisto banko" akcijos partneriai
Antanavo bendruomenė su 8 savanoriais
Lapkričio mėn. Antanavo parke, vyko senjorų ir visų norinčių išmokti vaikščioti su
šiaurietiško ėjimo lazdomis mokymai pagal „SVEIKU ŽINGSNIU PER GYVENIMO RUDENĮ“,
Instruktuoja Marijampolės visuomenės sveikatos biuro instruktorė Ramutė Kunigiškienė.
Lapkričio 5 dieną visų norinčius sukvietėme susipažinti su Aromaterapija, su natūralių kvapų
pasauliu mus supažindino iš Kardokų bendruomenės „Laimės namai“ Rolandas Augutis.
Lapkričio mėnesį taip pat įgyvendinome projektą kartu su partneriais Marijampolės
savivaldybės sveikatos biuru, finansuojamą Kazlų Rūdos savivaldybės ir bendruomenės ir savų lėšų
senjorų sveikatinimo projektą Marijampolės sveikatingumo centras - baseinas.
2019-05-11 senjorai apsilankė Virtualios realybės kambaryje Marijampolėje
Gruodžio 1 d. Antanavo koplyčioje po šv. Mišių drauge su Marijampolės vyrų ansambliu
„Sūduvietis“ ne tik pradėjome Advento laikotarpį bet ir pirmą kartą pakvietėme aplankyti Antanavo
koplyčios rūsius. Čia atidarėme koplyčios rūsių muziejų. Šiuo renginiu baigėme 2019 metais
įgyvendintą Lietuvos kultūros tarybos prie Kultūros ministerijos projektą „Tarptautinės Antaninės
Antanave“. Šį projektą finansavo Kultūros taryba prie Kultūros ministerijos ir Kazlų Rūdos
savivaldybė.

Antanavo bendruomenė gruodžio 19 dieną maloniai kvietė prisijungti prie bendro kūčių
popietės stalo tuos, kas yra senyvo amžiaus ar likę vieniši ir šias šventes dažniausiai praleidžia vieni.
Senjorai šventei paruošė dovanų krepšelius, Nijolė ir Rimutė suruošė kūčių stalą, koncertavo Moterų
vokalinis ansamblis „Vilnis“, vadovė D. Kerevičienė, savo programą pristatė ir vaikučiai.
Per vieną gražiausių metų švenčių – Kalėdas – stengiamasi nepalikti be dėmesio vienišų
žmonių. Jau keletas metų iš eilės prieš Kalėdas vienišus Antanavo senolius aplanko ir jos mokyklos
paruoštas dovanėles įteikia Jiems, savanorė Elada Rimkevičiūtė. Šiemet Eladą lydėjo pas vienišus
senolius Birutė Biskienė.
Užbaigiamasis 2019 m. renginys gruodžio mėnesį, tarpšventinė bendruomenės organizuota
Vakaronė.
2019 m. Antanavo bendruomenė toliau tęsė vaikų dienos centro plėtrą LR socialinės apsaugos
ir darbo ministerijos pagal priemones „Įgyvendinant priemones šeimos ir vaiko gerovei“, „Skatinti
ir plėsti vaikų dienos centrų savivaldybėse veiklą, teikiant nestacionarias dienos socialinės priežiūros
paslaugas vaikams ir šeimoms, organizuojant Vaikų dienos centrų veiklos projektų finansavimą“
Parašius projektą, 2019 metams buvo skirta 15968.00 Eur, vykdant veiklą buvo panaudota
15008.35, likusi gauta suma buvo grąžinta į SADM sąskaitą.
Kovo – gegužės mėnesiai bendruomenės savanoriai vežiojo VDC vaikučius stebėti futbolo
varžybas, bilietus vaikams dovanodavo „Sūduvos“ futbolo komanda.
Vyko Velykų šventė, kurios metu darbuotojos su savanoriais organizavo vaikams šventę.
Gegužės pirmą sekmadienį kartu su mokykla paminėjo Motinos dieną.
Birželio 15 d. vaikai dalyvavo Antaninių šventėje.
Liepos 19-20 dieną Antanavo vaikų dienos centre “ Draugai „ vyko dienos stovykla, kurios
metu vaikai įsikūrė Kultūros namų salėje, gaminosi valgyt, žiūrėjo filmus, žaidė žaidimus. Stovyklą
organizavo bendruomenė kartu su VDC darbuotojomis.
Rugpjūčio 2-4 dienomis VDC vaikai stovyklavo Sudarge.
Lydimi keleto tėvelių ir vaikų dienos centro darbuotojų Nijolės ir Rimutės šią vasarą vaikai
turėjo galimybę stovyklauti Sudarge. Aplankė Sudargo piliakalnį. Lydimi mokytojų ir tėvų keliavo
pėsčiomis iki pasienio ruožo ir atgal.
Vaikai su VDC darbuotojomis ir kitais savanoriais taip pat dalyvavo Maisto banko akcijoje.
Spalio mėnesį vaikučius pakvietėm į saviraiškos pamokėlę, kurios metu vaikai iš žurnalų,
laikraščių skiaučių užrašų lipdė savo SVAJONES.
Lapkričio 12 dieną į Antanavo kultūros namus atvyko Lietuvos Nacionalinio dramos teatro
aktoriai, kurie pakvietė vaikučius į vaizduotės ir skaitymo skatinimo kūrybines dirbtuves "Knyga be
paveikslėlių".
Gruodžio 19 dieną vaikai maloniai kvietė prisijungti prie bendro kūčių popietės stalo tuos, kas
yra senyvo amžiaus ar likę vieniši ir šias šventes dažniausiai praleidžia vieni, vaikučiai pristatė
vaidinimą „Kalėdinė žvaigždelė“, giedojo kalėdines giesmes
Gruodžio 20 dieną Kalėdinis vakaras vaikams
Vyko mūsų mažųjų pasirodymas, Kalėdų Senelis, karštas šokoladas ir kitos staigmenėlės.
kulminacija - virš Eglutės dangų nuspalvino fejerverkai, kuriuos dovanojo vietos verslininkai.
3. ASOCIACIJOS NARIŲ SKAIČIUS FINANSINIŲ METŲ PABAIGOJE
2019 metų gruodžio 31 dieną bendruomenėje buvo 66 nariai.
4. SAMDOMŲ ASOCIACIJOS DARBUOTOJŲ SKAIČIUS FINANSINIŲ METŲ
PABAIGOJE.
Samdomų darbuotojų 2019 metų gruodžio 31 dieną buvo - 3 (socialine darbuotoja, socialinė
pedagogė ir buhalterė)
Antanavo bendruomenės pirmininkė
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