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Apklausos tikslas
1. Artėjant Bendruomenės penkmečio jubiliejui, suţinoti apie organizacijos vykdomą veiklą,
pasiekimus bei sunkumus, su kuriais susiduriama.
2. Apklausos duomenys padės susidaryti išsamesnį vaizdą apie miestelio bendruomenės centro
būklę, nustatyti, kokie veiksniai lemia šių organizacijų sėkmes ir nesėkmes.
3. Susipaţinti su valdţios institucijų ir bendruomenės bendradarbiavimu.

Respondentas:
Šimkaičių miestelio bendruomenės taryba, pirmininkė Eugenija Klimaitienė.
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Anketa
1. Kada buvo įsteigta Jūsų bendruomenės organizacija?
2003 m. birţelio 10 d.
2. Kada Jūsų bendruomenės organizacija buvo įregistruota juridinių asmenų registre?
2003 m. birţelio 18 d.
3. Kiek įtakos turėjo žemiau išvarditi viksniai Jūsų bendruomenės organizacijos
įsteigimui (5 balų skalėje):
Informacija apie kitų bendruomenių organizacijų veiklą?
- 4 balai
Įvairių organizacijų skelbiami konkursai, skirti nevyriausybinių organizacijų projektų
paramai?
- 5 balai
Savivaldybės vadovų, darbuotojų skatinimas įsteigti bendruomenės organizaciją? - 3 balai
Siekis patiems spręsti bendruomenej iškylančias problemas, atstovauti jos interesus
santykiuuose su vietine ir nacionaline valdţia?
- 5 balai
4. Kiek buvo žmonių Jūsų bendruomenės organizacijos steigimo iniciatyvinėje grupėje?
3 ţmonės.
5. Nurodykite tris svarbiausius organizacijos veiklos tikslus.
1) Telkti bendruomenę kilniems darbams;
2) Rūpintis jaunimo laisvalaikiu, ţmonių saugumu;
3) Puoselėti krašto tradicijas;
6. Kokias veiklas vykdė jūsų organizacija?
1) Rengė aplinkos tvarkymo talkas;
2) Rūpinosi vaikų ir jaunimo laisvalaikio uţimtumu;
3) Organizavo laisvalaikio praleidimo, kultūrinius renginius gyventojams;
4) Rūpinosi socialinių paslaugų teikimo uţtikrinimu gyventojams;
5) Organizavo bendruomenės narių mokymus ir švietimą;
6) Rūpinosi bendruomenės narių saugumu;
7) Rengė informaciją apie bendruomenę ir uţsiėmė šios informacijos sklaida;
8) Organizavo gyventojų susitikimus su valdţios atstovais ir politikais;
9) Rūpinosi paminklosauga;
7. Išvardinkite tris svarbiausius, per du pastaruosius metus, bendruomenės organizacijos
atliktus darbus:
1) Suburta Bendruomenė ir veikli jos taryba;
2) Parašyti 10 projektū, iš jų 8 patvirtinti ir trys įgyvendinti;
3) Iki 2008 m. liepos 1 d. įgyvendinami 5 projektai;
8. Kaip pasikeitė organizacijos vykdomų veiklų skaičius, nuo organizacijos veiklos
pradžios?
Labai padidėjo.
9. Kokias veiklas galėtumėte vykdyti ateityje?
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1) Organizuoti kelių bendruomenių veiklą;
2) Rašyti tarptautinius projektus;
10. Išvardinkite, kokius konkursus esate laimėję (projektų pavadinimai), metus,
organizacijas,
rengusias konkursą:
1) „Informacinio bendruomenės centro „Seklyčia“ įkūrimas“, 2007 m.
(LŢŪ ministerija);
2) „Šv. Jono atlaidai – tradicinė Šimkaičių miestelio diena“, 2007 m. (Jurbarko r.
savivaldybė);
3) „Penkių Pleteriškės kaime ţuvusių partizanų 60-ųjų metinių minėjimas“, 2007 m.
(LPKT sąjunga);
4) „Skaitmeninė Šimkaičių bendruomenė“, 2007 m. (LŢŪ ministerija);
5) „Šimkaičių miestelio bendruomenei – penkeri“, 2008 m. (LŢŪ ministerija);
6) „Laisvalaikiu – treniruokis“, 2008 m. (VVG „Nemunas“);
7) „Gen. Jono Ţemaičio kovos takais“, 2008 m. (LR Kutūros ministerija);
8) „Poilsiavietės „Ţaliu taku“ įkūrimas“, 2008 m. (VVG „Nemunas“);
11. Kokias pinigų sumas bendruomenė yra laimėjusi?
1) iki 500 Lt
- nė karto.
2) nuo 501 iki 1000 Lt
- 1 kartą.
3) nuo 1001 iki 3000 Lt - kelis kartus.
4) nuo 3001 iki 5000 Lt - 1 kartą.
5) nuo 5001 iki 10000 Lt - 1 kartą.
6) daugiau nei 10000 Lt - kelis kartus.
12. Keli organizacijos nariai paprastai rengia projektus?
3 – 5 nariai.
13. Kaip sužinote apie konkursus, skirtus bendruomenių organizacijų veiklos
finansavimui?
1) Gauname informaciją iš savivaldybės.
2) Perskaitome skelbimus rajoninėje ir respublikinėje spaudoje.
3) Gauname informaciją iš kitų bendruomeninių organizacijų.
4) Perskaitome informaciją Bendruomenių portale.
5) Randame informaciją kitose interneto svetainėse (pvz.: VVG „Nemunas“).
14. Kaip manote, ar sąžiningai vyksta konkursai bendruomenėms remti?
1) Savivaldybės organizuojami konkursai; - Daugiausia sąţinigai, bet yra ir nesąţinigų.
2) NMA organizuojami; - Sąţiningai.
3) Uţsienio visuomeninių organizacijų organizuojami. – Daugiausia sąţiningai, bet yra
ir nesąţiningų.
4) Kitų organizacijų organizuojami konkursai; - Daugiausia sąţiningai, bet yra ir
nesąţiningų.
15. Kiek kartų esate gavę piniginę ar materialinę parama ne konkurso būdu iš žemiau
Išvardintų organizacijų ar žmonių grupių:
1) Verslo įmonių? - Kelis kartus.
2) Lietuvos regiono ar rajono visuomeninių organizacijų fondų? – Kelis kartus.
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3) Uţsienio visuomeninių organizacijų fondų? – Kelis kartus.
4) Savivaldybės? - Kelis kartus.
5) Kraštiečių? – Kelis kartus.
6) Vietinių gyventojų? – Kelis kartus.
7) Kitų organizacijų? - Nė karto.
16. Kokių veiksmų ėmėtės, norėdami pasinaudoti Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme
numatyta galimybe, gauti 2 procentus gyventojų pajamų mokesčio sumos?
1) Uţregistravome organizaciją paramos gavėjo statusu Valstybinėje mokesčių
inspekcijoje.
2) Aktyviai skleidţiame informaciją apie organizaciją, kviesdami skirti 2 % pajamų
mokesčio sumos organizacijai.
3) Raginame visus tarybos narius kviesti kitus bendruomenės narius ir gyventojus skirti
2 % pajamų mokesčio sumos organizacijai.
17. Kaip Jūs įsivaizduojate Jūsų organizacijos veiklos finansavimą ateityje, kurie
finansavimo šaltiniai bus pagrindiniai, kurie papildomi, kuriais nesinaudosite?
1) Savivaldybė – papildomas.
2) Šalies valdţios institucijos – pagrindinės.
3) Europos Sąjungos struktūriniai fondai – pagrindinis.
4) Uţsienio šalių vyriausybės – nesinaudosime.
5) Uţsienio šalių fondai ir kt. nevyriausybinės organicazijos – papildomas.
6) Lietuvos fondai bei kt. nevyriausybinės organicazijos – pagrindinės.
7) Vietiniai verslininkai – papildomas.
8) Kraštiečiai – papildomas.
9) Jūsų bendruomenės organizacijos uţdirbtos lėšos – papildomas.
18. Ar planuojate imtis kokių nors verslo iniciatyvų, leisiančių organizacijai užsidirbti
pinigų?
Ne.
19. Koke techniniai ištekliai prieinami bendruomenės organizacijai?
1) Kompiuteriai – taip.
2) Spausdintuvai – taip.
3) Interneto ryšys – taip.
20. Ar turite interneto svetainę?
Taip.
21. Ar organizacija turi bendruomenės namus?
Taip, nuomoja.
22. Kaip informuojate vietinius gyventojus apie savo veiklą?
1) Organizuojame susirinkimus veiklos aptarimui.
2) Pristatome savo veiklą kituose vykstančiuose renginiuose.
3) Rengiame ir platiname informacinius leidinukus (skrajutes, lankstinukus).
4) Rengiame pranešimus rajoninei, regioninei ţiniasklaidai.
5) Informuojame bendruomenės interneto svetainėje ir kitose svetainėse.
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23. Kokį poveikį bendruomenės organizacijos įsteigimas ir veikla turėjo vietiniams
gyventojams?
1) Narių skaičius išaugo 5 kartus.
2) Padidėjo jaunimo sutelktumas įgyvendinant projektus;
3) Padidėjo gyventojų noras įgyti kompiuterinių technologijų ţinių.
4) Jaučiamas gyventojų noras pošti gyvenamąją aplinką, kovoti su gyvenimo
piktţaizdėmis.
24. Kokias priemones ir būdus naudojate informacijos apie savo veiklą sklaidai už
bendruomenės ribų?
1) Dažnai vykstame į susitikimus.
2) Dažnai informuojame telefonu.
3) Dažnai siunčiame informaciją faksu.
4) Dažnai siunčiame informaciją paštu.
5) Labai dažnai siunčiame informaciją el.paštu.
6) Dažnai platiname informacinius leidinius.
7) Kartais rengiame pranešimus ţiniasklaidai.
8) Dažnai pateikiame informaciją savo bendruomenės interneto svetainėje.
9) Kartais pateikiame informaciją bendruomenių portalui.
10) Retai pristatome savo veiklą konferencijose, kituose renginiuose.
25. Su kokiomis kliūtimis ir sunkumais susiduriate savo veikloje? Kiek aktualios jūsų
bendruomenės organizacijai šios problemos?
1) Vietiniai gyventojai per maţai domisi bendruomenės organizacijos veikla – aktuali.
2) Trūksta ţmonių, norinčių savanorišku darbu prisidėti prie veiklos – aktuali.
3) Bendruomenės nariams trūksta komandinio darbo patirties – aktuali.
4) Trūksta ţinių, kaip ir kur galima gauti lėšų veikla – nei taip nei ne.
5) Trūksta paraiškų ir projektų konkursams rengimo patirties – neaktuali.
6) Informacijos paieškai ar bendravimui su uţsienyje esančiomis organizacijomis
kliudo uţsienio kalbų nemokėjimas – aktuali.
7) Nariams trūksta kompiuterio ir interneto naudojimo įgūdţių – aktuali.
8) Vietinė valdţia (savivaldybės administracija arba seniūnija) neskiria deramo dėmesio
bendruomenės organizacijos veiklai – aktuali.
9) Konfliktai su kitomis bendruomenėje veikiančiomis nevyriausybinėmis
organizacijomis – visiškai neaktuali.
10) Nariai nusivylę bendruomenės veiklos perspektyvomis – visiškai neaktuali.
11) Nesutarimai su vietos partneriais (mokykla, biblioteka, kultūros namais ir kt.) –
visiškai neaktuali.
26. Kokie lūkesčiai susiję su organizacijos veikla? Ar Jūsų lūkesčiai žemiau išvardintose
srityse buvo nuvilti, patenkinti, ar Jūs apskritai neturėjote tokių lūkesčių?
1) Šalies valdţios institucijų finansinė parama bendruomenių organizacijų veiklai –
veikiau patenkinti negu nuvilti.
2) Savivaldybės finansinė parama veiklai - veikiau patenkinti negu nuvilti.
3) Savivaldybės pagalba, konsultacijos sprendţiant veiklai svarbius klausimus - veikiau
patenkinti negu nuvilti.
4) Galimybės gauti finansinę paramą organizacijos veiklai iš įvairių fondų, kitų
Lietuvoje veikiančių nevyriausybinių organizacijų – tokių lūkesčių neturėjome.
5) Galimybė sudominti, įtraukti vietinius gyventojus į bendruomenės organizacijos
veiklą – veikiau patenkinti negu nuvilti.
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6) Galimybės bendruomenės organizacijos nariams uţsidirbti šiek tiek pinigų uţsiimant
organizacijos veikla – tokių lūkesčių neturėjome.
27. Apibūdinkite įvairius organizacijos veiklos laikotarpius: kas jiems buvo labiau
būdinga pakilimo, sklandaus darbo ar nusivylimo dvasia?
1) 1-ieji veiklos metai: I pusmetis – pakilimas, entuziazmas; normalus sklandus darbas.
II pusmetis – normalus, sklandus darbas.
2) 2-ieji veiklos metai: I pusmetis – normalus, sklandus darbas.
II pusmetis – nusivylimas krizė.
3) 3-ieji veiklos metai – nusivylimas, krizė.
4) 4-ieji veiklos metai: I pusmetis – nusivylimas, krizė.
II pusmetis – normalus, sklandus darbas.
5) 5-ieji veiklos metai – pakilimas, entuziazmas; normalus, sklandus darbas.
28. Kiek buvo bendruomenėje narių, kai ji pradėjo veiklą?
28 nariai.
29. Kiek šiuo metu yra narių?
97 nariai.
30. Kiek yra aktyvių žmonių bendruomenėje, dalyvaujančių organizuojant renginius,
rengiant organizacijos veiklos planus, projektus, paraiškas konkursams, užsiimančių
informacijos sklaida apie veiklą?
40 ţmonių.
31. Kaip dažniausiai yra organizuojamas darbas?
Yra susiformavusios daugmaţ pastovios darbo grupės, atsakingos uţ skirtingus veiklos
barus.
32. Kaip dažnai nariai susitinka aptarti einamųjų reikalų?
Tarybos posėdţiai – kartą per mėnesį. Esant reikalui – dažniau.
33. Ar buvo atvejų, kai dėl tarpusavio nesutarimų, kuris nors narys, liovėsi dalyvavęs
organizacijos veikloje.
Taip.
34. Ar nario pasitraukimas iš organizacijos turėjo kurią nors iš žemiau išvardytų
pasekmių:
1) sumaţėjo konfliktų bendruomenės organizacijoje? – Taip
2) veikla buvo kurį laiką sutrikdyta? – Taip
3) pakenkė bendruomenės organizacijos įvaizdţiui bendruomenėje? – Ne
4) Buvo įsteigta kita bendruomenės organizacija? – Taip
35. Kokių grupių asmenys įtraukti į bendruomenės organizaciją?
1) Bedarbiai.
2) Jaunimas nuo 16-25 metų.
3) Kraštiečiai.
4) Kultūros darbuotojai.
5) Kunigas.
6) Parapijos tarybos nariai.
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7) Medikai.
8) Mokytojai.
9) Pensininkai.
10) Seniūnijos darbuotojai.
11) Vietiniai verslininkai.
12) Ūkininkai.
36. Koks yra bendruomenės aktyvistų vidutinis amžius?
Apie 40 metų.
37. Kiek yra moterų ir vyrų?
Moterų – 25, vyrų – 15.
38. Kiek iš jų gyvena su šeima, ir kiek – vieni?
35 gyvena su šeima, o 5 – vieni.
39. Koks organizacijos aktyvistų išsilavinimas?
Aukštasis – 15, aukštesnysis – 20, vidurinis – 5.
40. Su kokiomis organizacijomis bendraujate?
1) Su bendruomenėmis, esančiomis mūsų seniūnijos, savivaldybės teritorijoje.
2) Su uţsienio kaimo bendruomenių organizacijomis.
41. Kaip dažniausiai bendraujate?
1) Telefonu.
2) Elektroniniu paštu.
3) Renginių metu.
42.Kaip dažnai kreipiatės patarimo į kitas kaimiškų bendruomenių organizacijas?
Labai daţnai.
43. Kaip dažnai kitos organizacijos kreipiasi patarimo į Jus?
Daţnai.
44. Ar linkusios Jūsų rajono bendruomenių organizacijos bendradarbiauti?
Linkusios.
45. Ar priklausote kaimiškų bendruomenių asociacijai?
Taip.
46. Ar esate Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos narė?
Taip. Nuo 2008 m. vasario 20 d.
47. Ar bendradarbiaujate su kitomis gyvenvietėje veikiančiomis nevyriausybinėmis
organizacijomis?
Taip.
48. Ar esate patenkinti savivaldybės tarybos, mero, administracijos, seniūno ir kt.
seniūnijos darbuotojų veikla tiek, kiek ji yra susijusi su bendruomenei aktualiomis
problemomis?
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Greičiau patenkinti, nei nepatenkinti.
49. Ar esate vietinės valdžios įtraukiami į klausimų, susijusių su jūsų bendruomenės
gyvenimu, sprendimų priėmimo procesą?
Daţnai įtraukiami.
50. Kokia Jūsų nuomonė apie organizacijos santykius su vietine valdžia nuo
bendruomenės Organizacijos veiklos pradžios?
Manau, kad santykiai pagerėjo.
51. Kas turi didesnę įtaką Jūsų bendruomenės veiklai: seniūnija ar bažnyčia?
Vietinė valdţia.
52. Kaip dažnai organizacija susitinka su rajono politikais?
Kelis kartus per metus.
53. Sutinkate ar nesutinkate su šiais teiginiais:
1) Rajono politikai domisi bendruomenės reikalais tik kai jiems reikia bendruomenės
narių paramos. – Veikiau sutinku, nei nesutinku.
2) Rajono politikai daug ţada, tačiau beveik niekad neįvykdo duotų paţadų
bendruomenei. – Veikiau nesutinku, nei sutinku.
3) Rajono politikai yra abejingi kaimiškų bendruomenių poreikiams ir problemoms. –
Veikiau nesutinku, nei sutinku.
54. Kaip dažnai susitinkate su šalies politikais?
Keletą kartų per metus.
55. Kaip dažnai tokie susitikimai padeda spręsti aktualias problemas?
Daţnai.
56. Kiek vietos gyventojų paprastai dalyvauja bendruomenės organizuojamuose
renginiuose?
Apie pusė.
57. Kiek yra sunku ar lengva sudominti žemiau išvardintas gyventojų grupes jūsų
organizacijos
veikla?
1) Vietiniai verslininkai – labai sunku.
2) Ūkininkai – sunku.
3) Mokytojai – nei sunku, nei lengva.
4) Kultūros darbuotojai – lengva.
5) Bedarbiai – nei sunku, nei lengva.
6) Pensininkai – nei sunku, nei lengva.
7) Jaunimas (16-25 m.) – lengva.
8) Seniūnijos darbuotojai – nei sunku, nei lengva.
58. Priežastys, dėl kurių vietos gyventojai dažniausiai nedalyvauja organizacijos veikloje:
1) Dėl menkų pajamų – pati svarbiausia.
2) Netiki, kad organizacijos veikla gali ką nors pakeisti – antra pagal svarbą.
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3) Rūpinasi tik savo interesais – trečia pagal svarbą.
59. Kaip vertinate savo bendruomenę?
Labiau vieninga negu susiskaldţiusi.
60. Kokia tikėtina savitarpio pagalba Jūsų bendruomenėje?
1) Susirgus – tikėtina.
2) Kai reikia pasiskolinti pinigų – tikėtina.
3) Kai reikia pasiguosti, pasidalinti nerimu, rūpesčiu – tikėtina.
4) Kai reikia kaţkam palikti priţiūrėti ūkį, išvykus – labai tikėtina.
61. Kokie gyventojų atsiliepimai apie:
1) Seniūniją? – Daţniau neigiami, negu teigiami.
2) Savivaldybės administraciją? – Daţniau neigiami, negu teigiami.
3) Vyriausybę? – Daţniausiai neigiami.
4) Seimą? – Daţniausiai neigiami.
62. Kokia yra bendruomenės organizacijos veiklos teritorija?
Vienas miestelis ir aplinkiniai kaimai.
63. Kiek iš viso gyventojų gyvena bendruomenės organizacijos veiklos teritorijoje?
Apie 500 ţmonių.
64. Kokios įstaigos yra Jūsų bendruomenėje?
1) Paštas.
2) Seniūnija.
3) Vaikų darţelis.
4) Pagrindinė mokykla.
5) Biblioteka.
6) Ambulatorija.
7) Vaistinė.
8) Gaisrinė.
9) Kultūros namai.
10) Baţnyčia.
11) Kredito unija.
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Išvados
Šimkaičių miestelio bendruomenė buvo įregistruota 2003 m. birţelio 18 d., o 2008 m.
vasario 20d. priimta į Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungą. Jos įsikūrimui didţiausią įtaką turėjo
noras patiems spręsti iškylančias problemas, atstovauti bendruomenės interesus su vietine ir
nacionaline valdţia, noras rūpintis gerove. Per beveik penkerius gyvavimo metus buvo parašyta 10
įvairių projektų. Vieni jau įgyvendinti, o kiti yra patvirtinti arba laukia patvirtinimo. Projektais
laimėtų pinigų suma siekia 65000 Lt. Diegiamos tradicijos kasmet sodinti medelius, tvarkyti kaimo
aplinką.
Po dviejų bendruomenės vadovų pasikeitimų, susiformavo darnus tarybos narių kolektyvas,
atstovaujantis svarbiausias veiklos sritis: kultūrinę, sportinę ir uţimtumo, socialinę ir kt.
Bendruomenės taryba, stengdamasi dėl kaimo gerovės, nuveiktais darbais maţina vietinių ţmonių
abejingą poţiūrį į visuomeninį darbą.
Laimėtų projektų dėka, bendruomenė išsinuomavo ir modernizavo Bendruomenės centrą:
išnuomotose patalpose buvo padarytas šiuolaikinis remontas, seni langai pakeisti naujais,
plastikiniais, įrengta signalizacija, įsigyti biuro baldai, kėdės. Kad ţmonės galėtų naudotis
šiuolaikinėmis technologijomis, buvo nupirkti 4 kompiuteriai, 2 lazeriniai spausdintuvai, DVD
grotuvas, televizorius, skaitmeninis fotoaparatas, įvestas interneto ryšys, organizuoti dviejų pakopų
kompiuterinio raštingumo kursai, 5 seminarai. Bendruomenės veikla viešinama pasitelkiant
internetą, lankstinukus, skelbimus, spaudą ir kt.
Norėdama padidinti biudţetą, bendruomenės organizacija įsigijo paramos gavėjo statusą.
Vykdydama projektus bendruomenė bendradarbiauja su įvairiomis institucijomis.
Iš visų surinktų duomenų matyti, kad bendruomenės organizacija eina teisinga linkme, kurdama
kaimo gyventojų gerovę.

12

