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Kauno Gričiupio seniūnė Jolanta Žakevičienė 





 2004-12-02 Kauno m. savivaldybės tarybos sprendimu T-642 

įsteigta Gričiupio seniūnija veiklą pradėjo 2005 m. balandžio 1 d.  

 Teritorijos plotas : 3, 81 km². 

 Gyventojų skaičius apie 25592. 

 Gričiupio seniūnijoje yra 53 gatvės. 

 Seniūnijoje yra 1547 pastatai, iš jų 780 daugiabučiai namai ir 

negyvenamieji pastatai. 

 Seniūnija padalinta į 5 seniūnaitijas: Studentų, Pašilės, Kovo 11-

sios, Žuvinto ir K. Baršausko. 

 

 

 





  

    BC “DRAUGYSTĖ” (pirmininkė Danutė Macenkaitė); 

    BC “GIRSTA” (pirmininkė Zinaida Streikienė); 

    BC “GIRSTUPIO SLĖNIS” (pirmininkas Benas Mažeika). 

 



      Pirmoji bendruomenė atsirado 1884 metais Londone – kur 

buvo įkurta universitetinė  bendruomenė „Toynbee Hall“. Idėja, 

kad šioje bendruomenėje privilegijuoti studentai gyventų greta 

vietinių gyventojų ir visi drauge siektų gerinti savo gyvenimo 

sąlygas. Pirmaisiais šios bendruomenės egzistavimo metais buvo 

organizuojami mokymo kursai suaugusiems, universiteto 

paskaitos, vaikų atostogos gamtoje, meno parodos, paruošiamieji 

kursai mokytojams bei socialiniams darbuotojams. 



      Bendruomenės centrų atsiradimo būtinybę pagrindžia 

liberalėjanti visuomenė, vis plačiau pasireiškianti viešojo ir 

privačių sektorių partnerystė bei tradicinių institucijų, tokių kaip: 

ikimokyklinio ugdymo įstaigų, mokyklų, bibliotekų, kultūros 

centrų, policijos komisariatų, poliklinikų, ligoninių, rekreacinių 

erdvių ir kitų viešajam sektoriui priklausiančių institucijų kaita 

bei besiplečiančios jose sociokultūrinės funkcijos. 



     Pastarąjį dešimtmetį Lietuvos kaimo ir miesto bendruomenės 

labai suaktyvino savo veiklą, aprėpdamos dėmesiu įvairius 

gyventojų sluoksnius, stengdamosi juos įgalinti, teikdamos 

visapusišką kaimynystės principais paremtą pagalbą, gyventojų 

užimtumą, organizuodamos kultūrinius renginius, labdaros 

akcijas, sporto renginius, kūrybinius vakarus ir kita. 



 Bendruomenės centras „Girsta“ aktyviai vykdo vietos 

bendruomenei skirtą veiklą. Atsirado bendruomenės namų 

poreikis, tai ta vieta kur gyvenantys žmonės ir aplinkui 

veikiančios organizacijos gali vykdyti savo  veiklą.  

Bendruomenės centras „Girsta“ įsikūręs buvusiose bendrabučio 

patalpose, adresu Gričiupio g. 11, Kaunas.  



 Labai svarbu yra bendruomenės darbuotojo etato 

finansavimas, kurio funkcijos būtų koordinuoti bendruomenės 

namuose vykdomas veiklas. Ypatingai būtina parama patalpų 

išlaikymui. 

 Seniūnija pagal jai deleguotas galimybes stengiasi padėti 

ir sprendžia atsirandančias problemas. 

 



1. Skatinti bendruomenę dalyvauti miesto savivaldos procese. 

2. Rengti projektus, dalyvauti programų įgyvendinime. 

3. Suburti ir globoti gyvenamųjų rajonų vaikus ir jaunuolius, 

socialinę paramą, ieškoti jiems rėmėjų, skatinti jų kūrybą. 

4. Organizuoti bendruomenės šviečiamąją, kultūrinę, sportinę, 

socialinę, aplinkosauginę veiklą. 

 

 



5. Atstovauti bendruomenės narių interesus valdymo institucijose. 

Bendruomenės centras veikia vadovaudamasi bendruomenės 

centro įstatais ir laikydamasi Lietuvos respublikos Konstitucijos, 

Lietuvos respublikos Civilinio kodekso, Lietuvos respublikos 

Asociacijų įstatymo, Lietuvos respublikos Vyriausybės nutarimų 

bei kitų teisės aktų ir įstatymų. 



     „Girstos“ bendruomenės centras šio tikslo siekė šviesdama ir 

mokydama savo narius, kurdama sąlygas nepalankias nusikalsta-

mumui, didindama bendruomenės sąmoningumą, iniciatyvumą, 

spręsdama vaikų ir jaunimo užimtumo problemas, skatindama 

geranoriškumą ir savanorystę bendruomeninių interesų labui. 

Saugumo užtikrinimo priemonės buvo vykdomos kartu su 

policijos, priešgaisrinės apsaugos pareigūnais bei medikais. 

 





         Pastebimi teigiami pokyčiai - mažiau ,,kelių erelių“, 

triukšmadarių, dažniau ir drąsiau kreipiamės vieni į kitus 

pagalbos.  

         Vis daugiau atsiranda žmonių, kurie supranta, kad 

sėdėti rankas sudėjus ir laukti, kol kas nors padarys tvarką, 

neužtenka. Galima ir reikia duoti atkirtį tiems, kas nenori gyventi 

pagal visuomenėje priimtas normas.  



      Pagyvenę žmonės bendruomenės centruose, gali rasti 

bendraminčių, pabendrauti prie arbatos puodelio, ištikus nelaimei – 

sulaukti draugų paramos.  

 Tokiuose centruose pagyvenę žmonės daugiau orientuojami į 

užimtumą ir darbinę veiklą, sudaromos sąlygos pasireikšti kiekvieno 

asmens pomėgiams ir sugebėjimams 















     Bendruomenės centrų veikla nukreipta į visas gyventojų 

grupes bei sluoksnius ir apima darbą su neįgaliaisiais, 

suaugusiais, ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikais, 

socialinių problemų turinčiais asmenimis, darbą su pagyvenusiais 

asmenimis arba siekia sudominti aplinkinius gyventojus savo 

teikiamomis paslaugomis. 

 






















