Marijampolės jaunimo užimtumo 2015-2018 m. programos projektų finansavimo 2018 m.
konkurso finansuojamų projektų sąrašas
Eil.
Nr.

Paraiškos teikėjas

Projekto pavadinimas

Suma Eur

1.

Marijampolės Petro Kriaučiūno
viešoji biblioteka

„Jaunimo kūrybinės idėjos
miestui“

1200

2.

VšĮ „Sveikatingumo idėjos“

„Spalvotas miestas“

1200

3.

Asociacija „Jaunimo
laisvalaikis“

„Žvaigždžių atspindžiai“

1500

4.

Sasnavos bendruomenė

„Sasnavos jaunimo darbai ir
šventės Lietuvai“

500

5.

Marijampolės kolegijos studentų
atstovybė

„Marijampolė –jaunimo
miestas“

500

6.

Marijampolės lengvosios
atletikos sporto klubas

„Bendradarbiavimas tarp
Marijampolės ir Suvalkų
lengvosios atletikos sporto
klubų“

550

7.

Viešoji įstaiga „Jaunieji
inovatoriai“

„Jaunieji inovatoriai“

700

8.

Igliaukos tautinių šokių
kolektyvas „Tryptukas“

„Jaunimo iniciatyvos ir
pilietiškumo ugdymas
Valstybės dienos paminėjimo
šventėje „Visi kartu, dar sykį
Lietuva“

600

9.

Asociacija Sūduvos krašto
mylėtojai

„Pažinkime Lietuvą ir
pristatykime save“

600

10.

Asociacija „Marijampolės
skautai“

„Aukim skautiška dvasia“

500

11.

Marijampolės regiono jaunųjų
verslininkų klubas

„ Marijampolės regiono
mokinių mokomųjų bendrovių
mugė-konkursas 2018“

700

12.

Sūduvos regiono kultūros ir
sporto centras

„Laisvės jausmas“

500

13.

Marijampolės aikido aikidai

„Nevaržybinio sportinio

600

mokykla „Aikivaras“

užimtumo plėtra Marijampolės
regione“

14

Bokso sporto klubas „Vulkanas“

„Marijampolės bokso klubo
Vulkanas bendradarbiavimas su
Szytno sporto klubu
„Gvardija“

350

15.

Marijampolės miesto bokso
klubas „Kvadratas“

„Bendradarbiavimas tarp
Marijampoės bokso klubo
‚Kvadratas“, Černiachovsko ir
Suvalkų bokso klubų“

500

16.

Marijampolės baikerių klubas
„Siena“

„Jaunimo socialinio aktyvumo
įgūdžių formavimas užimtumo
pagalba“

700

17.

Viešoji įstaiga Marijampolės
regiono plėtros agentūra

„Vasara kitaip“

400

18.

Balsupių kaimo bendruomenė

„Gyvenimas kokį reikia
gyventi“

200

19.

Marijampolės sporto klubų
sąjunga „Žalgiris“

„Bendradarbiavimas tarp
Marijampolės ir Piotrkow
Trybunalski (Lenkija)
imtynininkų“

400

20.

Kūrybinės dirbtuvės „Prie
meno“

„Marijampolės sniego gniūžtė“

400

21.

Marijampolės kultūros klubas
„Aistuva“

„Istorija byloja mums“

300

22.

Sportinės ir mėgėjiškos žūklės
klubas „Eko Fishing“

„Vaikų ir jaunimo sportinės
žūklės treniruočių
organizavimas“

300

23.

Marijampolės orientavimosi
sporto klubas „Javonis“

„Nenuilstantys ieškotojai“

500

24.

Lietuvos socialdemokratinio
jaunimo sąjungos filialas
„Marijampolės skyrius“

„Renginių ciklas „Aštrusis
protas“

400

25.

Marijampolės miesto vietos
veiklos grupė

„Mažinkime emigraciją“

300

26.

Krepšinio klubas „Kadis“

„Prakaituok vasarą kitaip“

200

27.

Regbio klubas „Grandis -7“

„Atviras nekontaktinio regbio
turnyras „Regbio paliesti“

500

28.

Marijampolės jaunimo mokykla

„Mokinių ir studentų savivaldų
darbo stiprinimas“

300

29.

Liudvinavo miestelio
bendruomenė

„Aš myliu Lietuvą“

200

