Eil.
nr.
1.

Pavadinimas
VšĮ Žmogiškųjų išteklių
stebėsenos ir plėtros biuras

Teisinis
statusas

Vadovo, kontaktinio asmens
duomenys

Asociacija Vadovas Asta Jaseliūnienė
+37069845565, asta99@gmail.com
Kontaktinis asmuo Agnė Raubaitė
+37067701715

2.

3.

4.

VšĮ "Motinos Teresės šeimų
namai"

Direktorė Regina Zabielienė
841 420901; +37065026956
seimunamai@gmail.com
Kontaktinis asmuo Virginija
Vaitiekūnienė
+37060096727
Moterų veiklos inovacijų centras Asociacija Vadovė Salomėja Jasudienė
8652 24232; mvic@splius.lt
Kontaktinis asmuo Orinta Narbutienė;
8652 24232; mvic@splius.lt
Sutrikusio intelekto žmonių
globos bendrija "Šiaulių Viltis"

Viešoji
įstaiga

Asociacija Vadovė Dalė Vyštartienė
865786741, el.p. viltis@splius.lt
Kontaktinis asmuo Eglė Samuilienė
861439541, viltis@splius.lt

Organizacijos veiklos kryptys, paslaugos, vykdyti
projektinė veikla
Prevencijos ir intervencijos projektai smurto artimoje aplinkoje,
savižudybių srityse, įtrauktis į darbo rinką ir darbinių įgūdžių
ugdymas, socialinio verslo ir socialinių įmonių kūrimas,
bendradarbiavimas su kitomis NVO - diskusijos, forumai, seminarai,
labdaringa veikla.
Smurto artimoje aplinkoje mažinimas Šiaulių mieste, fin. Šiaulių m.
sav. Nusikaltimų prevencijos programos lėšomis. Smurto artimoje
aplinkoje mažinimas Šiaulių mieste, fin. Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos lėšomis. Socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija
į darbo rinką - projektas "Aš galiu!". Erasmus+ KA2 "InForEX - nauji
nekvalifikuotų bausmę atlikusių asmenų Erasmus+ integracijos į
darbo rinką metodai".
Erasmus+ KA2 "Conature -Tausojamasis gamtos išteklių
naudojimas". Erasmus+ KA2 "Svajojame, kuriame, vaidiname ir
švenčiame Erasmus+ projektus - Dragon Dreaming" EEA and
Norway Grants " Į (-si)darbinimo platformos diegimas taikant
mokymosi darbo vietoje (pameistrystės) metodą - SEPAL".
Teikiame socialines kompleksines paslaugas šeimai, laikino
apgyvendinimo ir priežiūros paslaugas krizinės motinystės atvejais.
Teikia Socialinės reabilitacijos neįgaliesiems paslaugas
bendruomenėje, "Atsakingos tėvystės ugdymo mokyklėlė". Vaikų
dienos centre "Aš ir draugai"
darbas su šeimomis, neįgaliaisiais, vaikais, paaugliais.
Asociacija vykdo Specializuotos pagalbos centro (SPC) funkcijas ir
teikia specializuotą kompleksinę PAGALBĄ Šiaulių aps.
gyventojams, patyrusiems smurtą.
Darbo patirtis socialinėje srityje, edukacinių, švietėjiškų veiklų
vykdymas smurto, prevencijos srityje.
Bendrija "Šiaulių Viltis" atstovauja sutrikusio intelekto jaunuolių ir
suaugusiųjų bei jų šeimų teises, laisves ir orumą, padeda realizuoti
socialinius, kultūrinius ir kitokius poreikius.
Mus domina socialinė, kultūrinė veikla, dalyvaujame Socialinės
reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektuose ir
NVO finansavimo konkursuose.

5.

VšĮ Socialinių inovacijų centras

Viešoji
įstaiga

Vadovė Rita Brijūnaitė
8699 38059 ; r.brijunaite@socin.lt

6.

VŠĮ "Sielos harmonija"

Viešoji
įstaiga

Vadovė Svetlana Lopatkina
861142327, sp4339@gmail.com

7.

VšĮ Edukaciniai projektai

Viešoji
įstaiga

Vadovė Ilona Banevičienė
869933784; buh.informa@gmail.com
Kontaktinis asmuo Asta Ivoškevičienė
861634383; bendras@edupro.lt

8.

Šiaulių apskrities cerebrinio
paralyžiaus asociacija

Asociacija

Vadovė Edita Navickienė
860789887
siauliucpa@gmail.com

Socialinių inovacijų centras įkurtas 2008 metais, siekiant skatinti,
kurti, vystyti ir įgyvendinti novatoriškas socialines iniciatyvas bei
tenkinti mažiau galimybių turinčių socialinių grupių interesus ir
šioje srityje augti, stiprėti ir tapti regionine lydere.
Domina psichosocialinių ir edukacinių paslaugų teikimas šeimai;
atskirties grupių įtrauktis į socialinę aplinką ir darbo rinką.
Įvairių socialinių iniciatyvų ir naujovių rėmimo projektų rengimas ir
įgyvendinimas. SADM finansuojami 2 projektai, ESFA
finansuojami 3 projektai. Erasmus+ Strateginės partnerystės 3
projektai.
Sveikos gyvensenos propagavimas. Sveikatinimo, savęs pažinimo,
asmeninio ugdymo renginiai įvairioms socialinėms grupėms.
Fizinio lavinimo kryptis: jogos mankštos užsiėmimai, pozityvaus
proto lavinimo kryptys: garso terapija, relaksacijos pamokos,
kūrybinė saviraiška: meno terapija. Vienos dienos stovyklų
organizavimas suaugusiems ir vaikams, edukaciniai užsiėmimai,
paskaitos sveikatingumo temomis.
sveikatinimo projektai „Gyvenk sveikai“, renginiai -edukacija
vaikams, 2018 m. projektai „Kūrybingos sielos“, „Gyvenimo
džiaugsmas“ užimtumas neįgaliesiems, „Sveikas, aktyvus ,
laimingas“, jogos užsiėmimai jaunimui, "Sveiko gyvenimo kursas
senjorams", jogos mankštos, garso ir meno terapija pagyvenusiems
žmonėms.
Rengia ir įgyvendina nacionalinius ir ES projektus socialinės
gerovės kėlimo srityje; organizuoja mokymus socializacijos srityje
dirbantiems specialistams; kuria ir vykdo neformalaus švietimo
programas socialinės integracijos ir socializacijos srityje
dirbantiems specialistams.
Erasmus+ projektai:
✔ APP YOUR SCHOOL
Grundtvig mokymosi partnerysčių programos Daugiašaliai
projektai:
✔ Naujos mokymosi galimybės autistams (AUTO) ✔ Rožinis
autizmas.
Darbas su šeimomis, kurios slaugo neįgalius. Keisti visuomenės
požiūrį į neįgaliuosius, įtakoti politinį sektorių dėl paslaugų sąlygų
prieinamumo neįgaliesiems.
Tarptautiniai projektai, konferencijos politinio lygmens.

9.

Šiaulių miesto savivaldybės
gyventojų asociacija
"Visuomeninės iniciatyvos"

Asociacija

10.

Asociacija Minties Bitės

Asociacija Vadovė Aurelija Jankienė

Vadovas Vytautas Kabaila
8 698 88877,
vytautas.kabaila@gmail.com
Kontaktinis asmuo Jonas Šidlauskas
8 686 42900, jonassdl@gmail.com

+37060076148 ; a.jankiene@mbites.lt

11.

Labdaros ir paramos fondas
"Laisvės vartai"

Labdaros ir Vadovė Žydronė Stanienė
paramos
zydrone.st@gmail.com
fondas
Tel. Nr. 861028480

Visuomenės pilietiškumo ugdymas, įtraukimas į viešojo valdymo
procesus, dalyvavimas sprendimų priėmimo procesuose vietiniu,
regioniniu ir nacionaliniu lygmeniu; pasiūlymų rengimas ir teikimas
kompetentingoms savivaldybės ir valstybės institucijoms;
demokratija ir geras valdymas.
Domina energetika, ekonomika, aplinkos apsauga, viešasis
transportas, verslas, konkurencija, socialinė apsauga, valstybės ir
savivaldybių valdymas.
Su kitomis penkiomis nevyriausybinėmis organizacijomis ir
bendruomenėmis įgyvendino projektą „Šiaulių miesto pietinio rajono
nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos
stiprinimas“. Asociacija kartu su partneriais 2018-10-22 – 2018-1231 laikotarpiu įgyvendindama Šiaulių miesto pietinės teritorijos
bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų jungtinį projektą,
rengia pasiūlymus dėl Šiaulių miesto viešojo transporto pertvarkos.
Projektą finansuoja Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
Projektus remia Šiaulių miesto savivaldybė.
Asociacija MINTIES BITĖS įkurta 2012 metais, siekiant telkti
organizacijas ir asmenis bendram visuomenei naudingos veiklos
vykdymui tenkinant viešąjį interesą. Užtikrinti socialiai
pažeidžiamų ir socialinės asmenų/grupių socialinę integraciją, siekti
lygių teisių bei galimybių ir vystyti socialinių problemų prevencijos
priemones.
Asociacija rengia, kuria ir įgyvendina įvairius profesinio,
kvalifikacinio tobulinimo, neformaliojo mokymo programas,
metodines medžiagas, projektus, socialinės partnerystės tinklus
specialistams ir kitoms visuomenės grupėms bei asmenims.
Šiaulių miesto savivaldybės administracijos finansuojamas
projektas „Mokykimės meškerioti, o ne žuvies prašyti!“
Remti ir teikti labdarą labiausiai pažeidžiamoms visuomenės
grupėms: neįgaliesiems, ligoniams, našlaičiams arba vaikams
likusiems be tėvų globos ar netekusiems vieno iš tėvų, daugiavaikėms
ir mažai aprūpintoms šeimoms, bedarbiams, priklausomybes
turintiems asmenims ir jų šeimų nariams, vyresnio ir senyvo amžiaus
asmenims bei asmenims, kurių gaunamos pajamos negali užtikrinti
minimalaus gyvenimo lygio.
Remti ir dalyvauti sveikatos apsaugos, socialinės globos ir rūpybos,
švietimo plėtojimo programose.
Teikti kitą labdarą ir paramą jos gavėjams, numatytiems Labdaros
ir paramos įstatyme.

NVO programos finansuojamų projektų įgyvendinimas, tarptautinių
neįgalaus jaunimo vasaros stovyklų organizavimas.
12.

Klubas "Tarp savų"

13.

Labdaros paramos fondas
"Maisto bankas"

14.

Labdaros ir paramos fondas
"Vilties kalnas"

15.

Asociacija "Civis activus"

16.

Kristijono Donelaičio draugijos
Šiaulių skyrius

17.

TSMA klubas ,,Žemyna"

Vaikų dienos centras teikia pagalbą socialinę riziką galinčiais patirti
vaikais ir jaunimu, pamokų ruoša, popamokinė, kultūrinė,
8682 21975, 865670775,
švietėjiška, prevencinė veiklos.
tarpsavurs@gmail.com
19 metų patirtis dalyvaujant renginiuose, projektuose, edukacinių
Kontaktinis asmuo Rita Gintilienė
veiklų vykdymas, dalyvavimas visose nemokamose programose.
865057772
Labdaros Šiaulių-Panevėžio padalinio vadovė Asta Maisto banko tikslas kovoti su maisto švaistymu Lietuvoje ir
išsaugotus maisto produktus nuo išmetimo perduoti skurdžiai
ir paramos Čeponienė
864609404,
asta@maistobankas.lt
gyvenantiems žmonėms ir jais besirūpinančiomis socialinėmis
fondas
įstaigomis, organizacijomis.
Kontaktinis asmuo Sandra Kacilevičė
Šiaulių-Panevėžio padalinio vykdomas Panevėžio miesto VVG
868466536, sandra@maistobankas.lt
projektas 2018-2020 m., Panevėžio miesto bendruomenių ir NVO
projektų įgyvendinimas. Šiaulių mieste ESFA projektų ,,Parama
maisto produktais IV“ (2017-2018 m.) ir "Parama higienos prekėmis"
(2018 m.) vykdymas.
Labdaros ir Vadovė Edita Gulbinienė
Tikslinė grupė - atskirtį ir skurdą patiriančios šeimos, mamos su
paramos
869903069, egulbiniene@gmail.com
kūdikiais ir mažais vaikais, našlaičių, augusių valstybiniuose globos
fondas
namuose sukurtos šeimos.
Asociacija pirmininkas Domas Griškevičius
Asociacija "Civis activus" vienija žmones, kurie tiki demokratijos
867251617 el.p.
galia, kiekvieno piliečio galia. Mes esame už dialogą,
domas.griskevicius@yahoo.com
bendradarbiavimą ir pagarbą kiekvienam žmogui. "Civis activus"
Atsakingasis sekretorius Malik
vienija žmones vertinančius - solidarumo, socialinio teisingumo,
Agamalijev
laisvės bei lygybės ir demokratijos vertybes, kurie aktyviai dalyvauja
867233500 el.p. agamalijev@gmail.com miesto ir šalies visuomeniniame gyvenime. Mes sveikiname
kiekvieno savo nario iniciatyvą, gerbiame kiekvieno savo nario
nuomonę ir siekiame įgyvendinti viešas iniciatyvas ir valstybei
naudingą veiklą www.civisactivus.lt
Asociacija Vadovė Izolina Natalija Lingienė
Organizavimas renginių, susijusių su K .Donelaičiu, Mažąja Lietuva:
+370 611 17177 ,
talkos- šventės Tolminkiemyje, Lazdynėliuose, konferencijos,
inv.lingiene@gmail.com
minėjimai. Pagrindinis tikslas - skatinti miesto bendruomenę, ypač
jaunimą domėtis K. Donelaičio kūrybiniu palikimu, apginti nuo
Kontaktinis asmuo Boleslovas Vengrys
žodžio užmaršties Žemės "prichvatizavimo", puoselėti jo palikimą.
8 68237462,
boleslovas.vengrys@gmail.com
Asociacija Vadovė Nijolė Vaičiulienė
Klubas ,,Žemyna" rengia koncertus - susitikimus ,,Sugrįžimai",
vaiciulienen@gmail.com
dalyvauja įvairiuose renginiuose, domisi Šiaulių miesto žydų tautos
tel. 867303656
papročiais, renka medžiagą apie litvakus, dalyvauti švietėjiškoje
Kontaktinis asmuo Rūta Jarmalavičė
veikloje (koncertai miesto mokyklose).
867739435

Asociacija Vadovas Ramūnas Snarskis

18.

Šiaulių kino meno klubas

Asociacija

Vadovas Viktoras Gundajevas
861829932, kinoklubas@splius.lt
Kontaktinis asmuo Viktoras Gundajevas

19.

Lietuvos tautodailininkų
sąjungos Šiaulių skyrius

Asociacija

Vadovė Laima Kelmelienė
+37068723988,
siauliaitautodaile@splius.lt
Kontaktinis asmuo Zenonas Tomkus
zenonast@gmail.com

20.

Poezijos ir kitų menų mėgėjų ,,
Menų šaltinis"

Asociacija

21.

Šiaulių maironiečių draugija

Asociacija

Vadovė Ona Šalkevičienė
867696472
salkevicieneonute@gmail.com
Kontaktinis asmuo Julė Šmitienė
861009087 el. julesmitiene@gmail.com
Vadovė Branguolė Šimkūnienė
8687 42416, branguole@gmail.com

22.

Šiaulių kamerinis choras
"Bičiuliai"

Asociacija

23.

Šiaulių UNESCO klubas

Asociacija

24.

Viešojo administravimo
akademinis centras VAAC

Asociacija

25.

ŠU Botanikos sodo draugų
klubas

Asociacija

Vadovė Izolina Natalija Lingienė
8 611 17177 Iinv.lingiene@gmail.com
Kontaktinis asmuo Marija Kontenytė
8 618 23181, kontemari@gmail.com
Vadovas Vygintas Žalys
8686 438 10
unesco.siauliuklubas@gmail.com
Vadovė Vilma Tubutienė
tubutiene@gmail.com, tel.
+37069921758
Kontaktinis asmuo Aušra Petrauskaitė
ausriqe@gmail.com

Organizuojame koncertus darželiuose, viešojoje bibliotekoje ir S.
Sondeckio gimnazijoje, vedame susitikimus su ansambliu ,,Klezmer
klangen", rengiame fotografijų parodas ,,Šiaulių žydų tarpukario
gyvenimas".
Kino renginių (festivalių, peržiūrų, retrospektyvų) organizavimas;
archyvinių kino filmų skaitmeninimas, restauracija, tvarkymas,
archyvavimas; filmų ir televizijos laidų kūrimas; Šiaulių kino
muziejaus administravimas; Jaunimo edukacija.
Lietuvos tautodailininkų sąjungos Šiaulių skyrius siekia išsaugoti ir
pratęsti Lietuvos tautodailės etninį palikimą, skatina kūrybą, apjungia
Šiaulių miesto ir aplinkinių rajonų (Akmenės, Kelmės, Joniškio,
Pakruojo, Radviliškio, Šiaulių) tautodailininkus bendrai kūrybinei
veiklai. Organizuojame parodas - pardavimus, parodas, muges,
amatų šventes, edukacinius užsiėmimus, ir kitus tautodailę
propaguojančius renginius.
Renginiai, parodos, edukaciniai užsiėmimai, literatūra, vaidyba ir
muzika. Dirbame su įvairaus amžiaus žmonėmis.
Renginių organizavimas ,,Mūsų širdžių simfonija - Lietuvos
šimtmečiui, ,,Bradūno žemė", ,,Dainuoju Lietuvai".
Konferencijų, seminarų, konkursų, stovyklų, susitikimų su rašytojais,
kitais žymiais žmonėmis, pažintinių-edukacinių ekskursijų po
literatūrines-istorines vietas organizavimas.
Projektai "Laiko ženklai", "Rudens godos".
Koncertinių programų kūrimas ir įgyvendinimas.

Pagrindinės veiklos kryptys: informacijos, kultūros, mokslo,
švietimo temomis sklaida.
Mūsų tikslas - tirti viešojo valdymo diskursą, diskutuoti ir viešinti
mokslo pasiekimus. Organizacija vienija viešojo administravimo
srities mokslininkus, studentus, praktikus ieškant efektyvesnių,
mokslo pasiekimais grįstų sprendimų.

Vadovė Irena Šniukienė
Dalyvavimas edukacinėse veiklose.
8685-63627, irena.sniukiene@gmail.com

26.

Šiaulių krašto socialinių
pedagogų asociacija

Asociacija

Vadovė Greta Šiaučiulytė
+37067141938,
siauciulyte.greta@gmail.com
Kontaktinis asmuo Ligita Mickienė
+37065066904,
ligita.mickien@gmail.com

Tai savanoriškas socialinių pedagogų susivienijimas, sudarytas
bendriems socialinių pedagogų poreikiams ir tikslams tenkinti bei
įgyvendinti. Pagrindinis Asociacijos veiklos tikslas – vienyti Šiaulių
krašto socialinius pedagogus, socioedukacinio darbo specialistus,
rūpintis jų darbo, kvalifikacijos kėlimo ir reabilitacijos sąlygomis.
Asociacija įgyvendindama išsikeltą tikslą siekia užtikrinti kokybišką
socialinių pedagoginių paslaugų teikimą visiems šios paslaugos
gavėjams.
Aktyvaus jaunimo lyderių mokymo stovykla „Lyderių karta“,
dalyvavimas Nevyriausybinių jaunimo organizacijų, neformaliųjų
jaunimo grupių iniciatyvų finansavimo konkursuose. 2018 m.
edukacinė stovykla socialiniams pedagogams „Kurk, dalinkis ir
tobulėk-5“.
Veiklos šeimai, edukacijos; organizacijų klimato gerinimas.
Nekomercinių renginių šeimai organizavimas.

27.

LPF Dinozauras

28.

Šiaulių miesto mokytojų
pensininkų klubas "Šviesa"

Labdaros ir
paramos
fondas
Asociacija

29.

Šiaulių daugiabučių namų
savininkų bendrijų asociacija

Asociacija

Vadovė Lina Giedrimienė
860588203
lina.giedrimiene@gmail.com
Vadovė Zita Klimanskienė
8 616 73358 ; el. p.
klim.zita@gmail.com ;
Kontaktinis asmuo Nijolė Šlerpienė
8 674 14713 ; el. p.
nslerpiene4@gmail.com
Pirmininkė Virginija Remeikienė
8 612 31302, el. p. tu@splius.lt
Kontaktinis asmuo Juozapas Kniukšta 8
675 05388 el. p. juozaskni@gmail.com

30.

Žmonių su fizine negalia sporto
klubas "Entuziastas"

Asociacija

Vadovas Bronislavas Volbikas
861522960 entuziastas@splius.lt
Kontaktinis asmuo Bronislavas Volbikas

31.

Šiaulių irklavimo federacija

Asociacija

32.

Šiaulių inkstų ligomis
sergančiųjų draugija "Atgaja"

Asociacija

Vadovas Kęstutis Butkus +37069827021,
info@srowing.lt
Kontaktinis asmuo Alis Striška
+37061539402
Draugijos tikslas – atstovauti ir ginti ligonių interesus, burti tos
Vadovas Egidijus Kalinaitis
pačios nelaimės ištiktus žmones. Kiti tikslai – propaguoti organų
egidijus.kalinaitis@gmail.com
donorystę, vykdyti švietėjišką veiklą, bendradarbiauti su medikais.

Suburti mokytojus - pensininkus į bendruomenę, plėsti kultūrinę,
socialinę veiklą, kelti mokytojų pensininkų sveikatingumą. palaikyti
ryšį su vienišais nariais.
Renginys "Pagyvenusių ir neįgaliųjų dainų konkursas". 2018 m.
projektas skirtas Lietuvos Valstybės
atkūrimo šimtmečiui
„Padėdamas kitiems - padedu sau."
Jungti ir koordinuoti Šiaulių miesto daugiabučių namų veiklą,
atstovauti ir ginti DNSB narių teises, bendradarbiauti su
giminingomis asociacijomis, su kuriomis sieja bendrų klausimų
sprendimai. Konsultuoti naujai besikuriančias bendrijas, organizuoti
kursus, seminarus, konferencijas, renginius. Teisinė veikla –
bendrieji patarimai, konsultacijos.
Projektų rašymas aplinkosaugos srityje, dalyvavimas konkursuose
„Už žydintį ir švarų Saulės miestą“.
Darbas su neįgaliais žmonėmis, užimtumas , treniruotės.
Savaitgaliais vykstame į neįgaliųjų sporto federacijos vykdomus
varžybų čempionatus, įvairias varžybas.

Kontaktinis asmuo Neringa Gustienė

Draugijos veikloje dalyvaujančių medikų tikslas – informuoti apie
naujus medikamentus bei gydymo metodus inkstų ligoms gydyti.
Dalyvavimas sveikatinimo ir NVO projektų rėmimo konkursuose.
Švietėjiška veikla, meninė-kultūrinė veikla, sveikatinimo,
kineziterapijos, įvairios edukacinės programos, neįgaliųjų užimtumo
veiklos, rankdarbių būrelis, saviraiškos mėgėjų teatras, meninių
gebėjimų draugijos ansamblis "Gaida", kapela", „Savi" sveikatinimo
studija, asmeninio asistento paslaugos.
Nevyriausybinių organizacijų, Socialinės reabilitacijos paslaugų
neįgaliesiems bendruomenėje, sveikatinimo projektų įgyvendinimas
Asociacija vienija šeimas, auginančias negalią turinčius vaikus.
Veiklos susijusios su tokių vaikų ir paauglių fiziniu aktyvumu,
terapija, integracija, psichologine parama šeimai, kultūrinio
gyvenimo plėtra ir kt.

33.

Šiaulių Parkinsono draugija

Asociacija

Vadovė Zita Vaidilienė
861524732 zita.vaidiliene@gmail.com
Kontaktinis asmuo Rima Lacienė
861631506

34.

Asociacija Maži žingsneliai

Asociacija

Vadovė Lina Bagdonienė
tel. 8 615 56535
el. p.mazizingsneliai@gmail.com

35.

Asociacija Kartų mokykla

Asociacija

Vadovas Vaidas Giedrimas
el. p. kartumokykla@gmail.com

36.

Šiaulių nevyriausybinių
organizacijų konfederacija

Asociacija

Prezidentė Vida Pociuvienė
El. p.snvokonfederacija@gmail.com

37.

VšĮ Šiaurės Lietuvos kolegija

Viešoji
įstaiga

Direktorius dr. Mykolas Dromantas, el. p. Teikia socialines paslaugas ir vykdo socialinės integracijos veiklą.
info@slk.lt

38.

VšĮ Gyvenimo sparnai

Viešoji
įstaiga

Vadovė Anželika Krikštaponienė, el.p.
anzelika@gyvenimosparnai.lt

39.

Bendrijų pirmininkų asociacija

40.

Pilietinių iniciatyvų sambūris

41.

Šiaulių sporto veteranų klubas

Asociacija Prezidentė Veronika Lementauskienė, el. Asociacijos tikslas – koordinuoti narių veiklą, atstovauti narių –
p. sbu@splius.lt
vartotojų teisėms ir teisėtiems interesams, juos ginti, šviesti
vartotojus.
Asociacija Pirmininkė Jūratė Burakauskienė
Asociacijos tikslas – iniciatyvų skatinimas, piliečių jungimas
bendrai visuomeninei veiklai, Šiaulių miesto bendruomenei svarbių
865212610
problemų sprendimo būdų iniciavimas, jaunimo pilietinio
Skaidrius Kalytis 860707671
sąmoningumo ugdymas.
El. p. pilietiniuinic@gmail.com
Asociacija Prezidentas Juozas Braslauskas

El. p. juozas.braslauskas@gmail.com
42.

Šiaulių krašto žmonių, sergančių
cukriniu diabetu, klubas
„Lemtis“

Asociacija Pirmininkė Daiva Jakutienė

El. p. klubaslemtis@gmail.com

43.

Šiaulių lietaus vaikai

Asociacija Vadovė Živilė Kulėšė

El. p. siauliai@lietausvaikai.lt
Savanoriški saugos būriai

Asociacija Prezidentė Regina Kvedarienė

45.

Lietuvos Raudonojo kryžiaus
draugija Šiaulių skyrius

El. p.
savanoriskisaugosburiai@gmail.com
Asociacija Pirmininkė Ilona Sungailienė
El. p. redcross.siauliai@splius.lt

46.

Pojūčių akademija

47.

Šiaulių miesto neįgaliųjų
draugija

Direktorė Aurelija ČižauskaitėButkaliuk
El. p.
Asociacija Pirmininkė Rolanda Petronienė
El. p. rolanda.petroniene@gmail.com

48.

Šiaulių širdininkų klubas

Asociacija Prezidentė Genovaitė Čekatauskienė

44.

Vienija šeimas, auginančias vaikus, turinčius autizmo spektro
sutrikimą. Tikslas – suburti autizmo paliestus asmenis, atstovauti jų
interesus, spręsti aktualius klausimus, kylančius regione, užsiimti
švietėjiška veikla.

Senyvų, vienišų žmonių priežiūra ir slauga, mokymas teikti pirmąją
pagalbą, pagalba pabėgėliams, prieglobsčio prašytojams bei
migrantams ir humanitarinė pagalba pažeidžiamiausiems žmonėms
Lietuvoje ir už jos ribų.

VšĮ

El. p. sirdininkuklubas@yahoo.com
49.

Šiaulių kurčiųjų reabilitacijos
centras

50.

Šiaulių miesto moterų krūties
patologijos asociacija Salvia

Asociacija Pirmininkė Nijolė Janina Pročkienė

Šiaulių miesto neįgaliųjų klubas
„Dvasinė šiluma“

Asociacija Vadovė Narseta Klevečkienė

Šiaulių žemaičių kultūros
draugija „Saulaukis“

Asociacija Pirmininkas Jonas Bartkus

Šiaulių „Bočiai“

Asociacija Pirmininkas Benas Jokubauskas

51.

52.

53.

VšĮ

Direktorė Vestina Rutkutė
El. p. verteja.westa@gmail.com
El. p. aiva1@kava.lt
El. p. dvasinesiluma@yahoo.com

Atstovauja sutrikusios psichikos žmonių interesus, siekia jų
pilnaverčio gyvenimo visuomenėje, gina neįgaliųjų teises, kovoja
prieš diskriminaciją.

El. p. paupariai@gmail.com
El. p. siauliu.bociai@inbox.lt

54.

Lietuvos politinių kalinių ir
tremtinių bendrijos Šiaulių
skyrius

Asociacija Pirmininkė Elzbieta Bagdonienė

El. p.
elzbieta.bagdoniene@gmail.com

Bendrija aktyviai dalyvauja politiniame ir visuomeniniame
gyvenime, gina žmogaus ir LR piliečio teises. Renka žinias bei
duomenis apie gyvus ir žuvusius buvusius Lietuvos

partizanus, politinius kalinius, rezistentus ir tremtinius, dalyvauja
ekspedicijose, organizuoja kapų tvarkymą ir atminties įamžinimą.
Renka ir skelbia buvusių Lietuvos partizanų, politinių kalinių ir
tremtinių prisiminimus ir skatina Lietuvos kančių įamžinimą mokslo
ir meno kūriniuose. Dalyvauja jaunimo auklėjimo procese, lankosi
mokyklose, diegia jaunimui darbo, tautiškumo dorovės, garbės,
patriotizmo ir demokratijos nuostatas, telkia jaunuosius rėmėjus bei
jų būrelius.
55.

Regbio sporto klubas „Vairas“

Asociacija Prezidentas Irmantas Kukulskis

El. p. vairasregbis@gmail.com
56.

Rėkyvos senjorų klubas

57.

Radistų asociacija

58.

Lietuvos žemės savininkų
sąjungos (LŽSS) Šiaulių skyrius

59.

Vaikų, sergančių cukriniu
diabetu, klubas „Smalsučiai“

60.

Šiaulių apskrities žydų
bendruomenė

Asociacija Pirmininkas Juozapas Kniukšta
8 675 05388
El. p. juozaskni@gmail.com
Asociacija Vadovas Jonas Paškauskas

8 699 599 73
El. p. jonas.ly2zz@gmail.com
Asociacija Pirmininkas Evaldas Danilovas
8 616 596 98
El. p. danilovasevaldas@gmail.com

Vykdo savanorystę, vienišų ir neįgaliųjų lankymas.

Sąjunga vienija Lietuvos Respublikos piliečius – žemės savininkus,
ir asmenis, kurių žemė ir kitas turtas Lietuvos okupacijos
laikotarpiu buvo neteisėtai nacionalizuotas. Palaiko ryšius su
tarptautinėmis visuomeninėmis organizacijomis ir Europos Sąjungos
institucijomis. Konsultuoja žemės ūkio savininkus žemės nuosavybės
gražinimo, disponavimo, žemės mokesčio, medžioklės ir kt.
klausimais.
Ruošia pasiūlymus Seimui ir Vyriausybei žemės grąžinimo, žemės
reformos, žemės ūkio pertvarkymo, žemės mokesčio, teritorijų
planavimo ir kitais žemės tematika klausimais; atstovauja savo narių
interesus visuose žemės reformos administravimo padaliniuose,
Vyriausybėje, Seime.

Asociacija Šiaulių skyriaus vadovas Tomas

Laucius
8 678 256 90
El. p. klaipedos@smalsuciai.lt
Asociacija Pirmininkas Sania Kerbelis
8 640 259 50
El. p. sania.kerbelis@gmail.com
Administratorė Antonina Gainulina
8 685 476 19

Žydų tautos tradicijų ir papročių puoselėjimas.

61.

Mezgu mažam kovotojui

VšĮ

Direktorė Irena Putvinskienė
+370 674 790 91
El. p. irena770203@hotmail.com

Paramos teikimas organizacijos nertais rūbeliais, žaisliukais
neišnešiotiems Lietuvos naujagimiams.

Parengta pagal nevyriausybinių organizacijų koordinatoriaus informaciją

