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PRAKTINIAI BENDRADARBIAVIMO PRINCIPAI TARP SENIŪNO, 

SENIŪNAIČIŲ IR BENDRUOMENIŲ PIRMININKŲ 



                                                                                          JAKŲ VIADUKO NUOTRAUKA (SENDVARIO SEN.) 

 
*Sendvario seniūnės darbo staţas 5,5 m.  

 
*Sendvario seniūnijoje yra 22 gyvenvietės; 

 
 *Sendvario seniūnijoje deklaruotų 
gyventojų skaičius 7380 ir skaičius auga 
kasdien; 

 
*Sendvario seniūnijoje registruotų  
bendruomenių 13, iš jų 1 religinė 
bendruomenė (iš viso formalių judėjimų 
16) 

 

*Su Sendvario seniūnija ribojasi Klaipėdos 
miestas, Kretingalės, Dovilų bei Dauparų - 
Kvietinių seniūnijos;  
 



Bendruomenė – tam tikroje teritorijoje susibūrusi 

ţmonių grupė, kuriuos vienija bendri tikslai visų 

labui, bendrai sprendţiamos problemos bei 

įgyvendinami sumanymai.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Priklausymas grupei – vienas iš esminių žmogaus 

poreikių, kurio nepatenkinęs jis jaučiasi nesaugus, 

pasimetęs, jam sunku suvokti, kas jis yra (A. Maslow). 

 

KĄ MUMS REIŠKIA  ŢODIS „BENDRUOMENĖ“? 

 



KĄ  MUMS   REIŠKIA   ŢODIS  “BENDRUOMENIŠKUMAS”? 

 

Bendruomeniškumas tai savanoriškas 

noras įsilieti į vietos bendraminčių 

ratą, prisidėti savo gebėjimais, 

idėjomis sprendţiant įvairius 

klausimus dėl gyvenimo kokybės, 

tam tikros teritorijos puoselėjimo, 

neieškant sau naudos. 

 

 

 

 

„Ţmogaus gyvenimo paslaptis: mes 

tampame turtingi, aukodami kitiems 

savo ţmogiškumą...“ (Jonas Paulius II) 

 



KOKIOS YRA   BENDRUOMENĖS   ŠIANDIEN? 

   

Bendruomenės daţniausiai kuriasi 
kai yra tam neigiama prieţastis; 

Bendruomenės gyvenimas 
persikelia į socialinius tinklus, 
internetinę erdvę; 

Bendruomenės sunkiau suranda 
lyderius, kuriais sektų  pasekėjai; 

Bendruomenės drąsiai imasi 
iniciatyvos įvairiems projektams; 

Bendruomenės prisiima riziką ir 
atsakomybę; 

Bendruomenės linkusios 
bendradarbiauti; 

Bendruomenės iniciatyvios, 
pastabios, atkakliai siekiančios 
tikslų; 

 

 



SVARBUS YRA SENIŪNO DALYVAVIMAS BENDRUOMENIŲ 

INICIATYVOSE 

TALKOSE 



ŠVENTĖSE.. 



KARTU MES GALIME DAUGIAU  

Darbas 
komandoje  

Pavienės 
iniciatyvos 



KELETAS BENDRADARBIAVIMO REZULTATŲ 

ĮRENGTI SPORTO AIKŠTYNAI 

GYVENVIETĖSE 
STATOMA BAŢNYČIA SLENGIUOSE 



SVARBU SUVOKTI, ĮSIJAUSTI Į VISUOMENININKO SITUACIJĄ 

Seniūnas 

Bendruomenės 

Seniūnaičiai 

Pavieniai 
aktyvūs piliečiai 

Kitos 
organizacijos 



BENDRUOMENĖ TURI JAUSTIS SVARBI SPRENDIMŲ PRIĖMIME, SVARBU 

ĮTRAUKTI Į ĮVAIRIAS DISKUSIJAS, PAŢINTINES, INFORMACINES 

PRIEMONES 



SVARBU KIEK ĮMANOMA DAUGIAU DALYVAUTI VISOSE 

INICIATYVOSE KARTU SU VISUOMENININKAIS 

AKCIJOS METU BŪK SAUGUS KELYJE SENIŪNIJŲ SPORTO ŢAIDYNĖSE 



AIŠKŪS, KONKRETŪS TIKSLAI VEDA Į SĖKMĘ 

Bendruomenių, 
seniūnaičių, 
pavienių piliečių 
idėjos, slegiančios 
problemos; 

Perteikiamos idėjos, 
problematika 
seniūnui, ieškoma 
išeičių, tikslams 
įgyvendinti. kuriama 
strategija; 

Kreipiamasi kartu 
su 
visuomenininkais  
į Savivaldybę dėl 
idėjų 
įgyvendinimo, 
kartu dalyvaujama  
Tarybos 
posėdžiuose, 
pasitarimuose; 



SVARBU DISKUTUOTI, KARTU PRIIMTI SPRENDIMUS 

Probacijos darbo ypatumai atariami  

bendruomenių, seniūnaičių apsuptyje 

Svečiuose su seniūnaičiais Kartenos 

seniūnijoje  



SENDVARIO SENIŪNIJOS BENDRUOMENIŠKUMO LYGIO 

NUSTATYMAS NAUDOJANT BENDRUOMENIŠKUMO INDEKSĄ 

 

 2017-03-22 pagal adaptuotą dr. prof. Sauliaus Nefo bendruomeniškumo lygio nustatymo 

metodiką buvo nustatytas Sendvario seniūnijos bendruomeniškumo indeksas. 

 Tyrimo tikslas : nustatyti Sendvario seniūnijos bendruomeniškumo indeksą. 

 Tyrimo uţdaviniai:  

1. Suformuoti darbo grupę – krivulę, iš Sendvario seniūnijos seniūnijos darbuotojų, BC, 

NVO, politikų, darbuotojų bei aktyvių seniūnijos gyventojų.  

2. Dalyvauti darbo grupės susirinkimuose ir apdoroti gautą informaciją. 

3. Pateikti tyrimo išvadas ir rekomendacijas. 

 Bendruomeniškumo indeksas nustatytas pagal parengtą dr. prof. Sauliaus Nefo 

klausimyną su 9 rodikliais: kaip daţnai savivaldybės taryboje svarstomi klausimai susiję 

su bendruomeniškumu, kiek yra skiriama lėšų bendruomeniškoms idėjoms, kiek gaji 

savanorystė, kaip daţnai organizuojami bendruomeniški renginiai ir pan.  

 Klausimyno indekso vertinimo kriterijai buvo : A-1balas, B-2balai C-3balai D-4balai; 

 

 



REZULTATŲ ANALIZĖ 

IDENTIFIKUOTA PROBLEMATIKA 

 

Seniūnijos bendruomeniškoms 

iniciatyvoms skatinti yra gaunami finansai 

iš savivaldybės (1balas). 

 Seniūnijos bendruomeniškoms 

iniciatyvoms skatinti yra gaunami finansai 

iš vyriausybės programų (1balas). 

BC, NVO pritrauktos lėšos į seniūniją iš 

tarptautinių fondų, filantropų 1 gyventojui 

per metus (1balas). 

Savanoriškoje veikloje dalyvauja (bent 

sykį per metus) seniūnijos gyventojų 

(3balai). 

 

IDENTIFIKUOTI TEIGIAMI BRUOŢAI 

 

Seniūnijos posėdţiuose svarstomi klausimai 
susiję su bendruomeniškumo formavimu (4 
balai). 

Renginių, organizuojamų BC ir NVO vietos 
bendruomenei per metus skaičius (4 balai). 

Seniūnija, kaip bendruomenė, turi aiškiai 
suformuluotus tikslus ir uţdavinius kuriuos 
svarsto/renkasi jų aptarimui (4 balai). 

Skaičiuojamos savanoriško  darbo valandos 
ir aktyviausių 10 seniūnijos gyventojų per 
metus savanoriauja (4 balai). 

Seniūnijos teritorijoje veikia NVO, BC 
(bendruomenių centrai) ir kitos piliečių 
formalios grupės (4 balai). 



 

SENDVARIO SENIŪNIJOS 

BENDRUOMENIŠKUMO INDEKSAS 

  Apskaičiavus Sendvario seniūnijos  bendruomeniškumo įvertinimo balus, gauta – 
26 balai – Sendvario seniūnijoje yra vidutiniškas bendruomeniškumas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bendruomeniškumo vertinimo skalė:  

 Nuo 9 iki 17 balų – silpnas bendruomeniškumas.  

 Nuo 18 iki 26 balų – vidutiniškas bendruomeniškumas.  

 Nuo 27 iki 35 balų – geras bendruomeniškumas.  

 36 balai – puikus bendruomeniškumas.  

 

4 

1 1 

4 

1 

4 4 

3 

4 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Bendruomeniškumo lygis Sendvario seniūnijoje



KRIVULĖS PASIŪLYMAI ATSIŢVELGIANT Į GAUTUS REZULTATUS 

 Sendvario seniūnijos formaliems judėjimams bendru raštu kreiptis 
į Klaipėdos rajono savivaldybės tarybą, kad kasmet skirtų didesnį 
finansavimą bendruomeniškoms iniciatyvoms įgyvendinti; 

 Sendvario seniūnijos formaliems judėjimams bendru raštu kreiptis 
į Vyriausybę su prašymu, jog būtų  numatyta daugiau programų ir 
finansavimo bendruomenėms; 

 Sendvrio seniūnijos bendruomenėms aktyviau teikti paraiškas 
įvairiems projektams siekiant gauti didesnį finansavimą 
iniciatyvoms įgyvendinti. 

 Bendruomenėms, seniūnijai skatinti savanorystę, įtraukiant 
gyventojus į bendruomenės, seniūnijos veiklą, įgyvendinant 
projektus, inicijuojant įvairias socialines veiklas. 

 



 PASIŪLYMAI 

 1. Suteikti daugiau galių sprendimų priėmime seniūnaičiams, bendruomenėms dėl 

iniciatyvų įgyvendinimo, teisių gynimo, pilietiškumo (nes šiai dienai tik rekomendacinio 

pobūdţio galimi siūlymai); 

 2. Suteikti galimybę seniūnaičiams teikti paraiškas į įvairius fondus projektams 

įgyvendinti arba skirti pagal gyventojų skaičių konkretų finansavimą seniūnijų 

bendruomenių taryboms; 

 3.Tiek Savivaldybėse, tiek vyriausybės programose daugiau skirti finansavimo 

bendruomenių, seniūnaičių iniciatyvoms įvairiuose srityse, nes tada skatinama 

savanorystė, bendrystė be bendruomenės įnašo, nes būna uţkirstas kelias jei neturi 

bendruomenė pradinio įnašo. 

 4.Pagal gyventojų skaičių ir surenkamų mokesčių dydį (atitinkamą %) skirti seniūnijoms 

asignavimus bendruomenių iniciatyvoms įgyvendinti. 



 

 

 
AČIŪ  UŢ DĖMESĮ 


