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BLB suorganizuoti renginiai 
2013-2014

● Visus metus organizuojami tradiciniai pirmo mėnesio trečiadienio susitikimai kavinėje “Max Fish”
● Skelbiama informacija apie psichoteraputės Irma Dilba-Brnautzki seminarus
● Atvelykio šventė kartu su BLB – lietuviška virtuvė ir diskoteka!
● Vasaros sezono atidarymas su griliumi ir stalo žaidimais!
● BLB kviečia leisti aitvarų ir prisiminti Darių ir Girėną!
● Joninės Europos Akademijoje
● Tradicija kuria verta didžiuotis – Tautiška giesmė aplink pasaulį
● EUROBASKET 2013
● Filmo „Skrydis per Atlantą“ peržiūra
● Metinis VLB darbuotojų suvažiavimas 2013
● Kalėdinė eglutė LR ambasadoje
● Pabūkime kartu – šokiai ir vaišės!
● BLB ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas
● Iš viso BLB savo kontaktais paskelbė apie 49 Berlyne įvykusius lietuviškus arba su Lietuva 

susiėjusius renginius 



BLB internetinis puslapis ir informacinė sklaida:

www.berlynas.info
● projektas “Visi po vienu stogu”
● naujas internetinio puslapio serveris
● naujas puslapio pavadinimas
● pigesnis puslapio išlaikymas
● turinio kontrolė, siekiama išvengti teisinių nesusipratimų

Naujienlaiškis
● 397 registruoti naujienlaiškiai
● paskutinį meilą iš 397 atidarė 93

www.facebook.com/berlynolietuviai
● pernai  “patinka BLB” 441 šiemet net 838 “patiktukai”!
● įrašą apie paskutinę švetę matė 1389 FB vartotojai

BLB įvykiai bei naujienos aprašomos VLB žurnaliuke “Informacijos”

http://www.berlynas.info
http://www.berlynas.info
http://www.facebook.com/berlynolietuviai
http://www.facebook.com/berlynolietuviai


Nariai
● BLB yra iš viso 223 nariai;
● per 2014 metus įstojo 11 naujų narių;
● apie išstojimą gauti du prašymai internetu, tačiau be pareiškimų išstot; 
● 2014 m. į kitus miestus ir šalis išvyko bei narystės atsisakė 10 žmonių;
● 17 narių visiškai pakeitė adresus ir kontaktus, todėl jie kol nerasti; 
● šiemet vykdomas naujas projektas : BLB narius sveikinti su gimtadieniais asmeniškai bei 

socialinėje BLB paskyroje Facebook;
● sulaukus nepasitenkinimų sveikinimai Facebook’e nutraukti;
● nariai ir toliau sveikinami su gimtadieniais asmeniškai (e-paštu, laiškais, sms);
● tai taip pat galimybė patikslinti narių adresus, išlaikyti asmeninį kontaktą;
● 16 narių atsiliepė su nuoširdžia padėka už sveikinimus;



Finansinė ataskaita 

2013-2014



Ačiū už dėmesį!
Jūsų BLB valdyba
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