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2017 M. VEIKLOS ATASKAITA 

 

VšĮ „Bendrystės galia“ 

 

2017 m. gruodžio 14 d. įsteigta VšĮ „Bendrystės galia“. Tai koncentruota informacinė 

platforma šeimoms, auginančioms vaikus su raidos sutrikimais bei pagalbos specialistams. 

Siekiame, kad šioje platformoje būtų galima rasti kuo daugiau aiškiai ir paprastai pateiktos 

informacijos apie tai, kas yra raidos sutrikimai, specialūs poreikiai ir negalia.  

Mūsų užduotis - gerinti šeimų, auginančių vaikus su raidos sutrikimais gyvenimo kokybę 

teikiant jiems konsultacijų, mokymų ir pagalbos specialistų paslaugas.  

Mūsų vizija - tapti tarpininkaujančia institucija tarp tėvų, globėjų ar įtėvių bei valstybės 

ir savivaldybių institucijų, sveikatos priežiūros ir socialinių paslaugų teikimo valstybinių ir 

nevalstybinių įmonių, įstaigų, organizacijų, atsakingų už fizinės ar psichikos sveikatos sutrikimų 

ir socialinių paslaugų organizavimą (priežiūrą, jų skyrimą, teikimą ir apmokėjimą) siekiant 

sėkmingos medicininės, psichologinės, edukacinės, socialinės vaikų ir jų šeimos narių gerovės. 

 

Tikslai: 

1. Atstovauti šeimų, auginančių vaikus su raidos sutrikimais interesus valstybės ir savivaldybių 
institucijose, sveikatos priežiūros ir socialinių paslaugų teikimo valstybinėse ir 
nevalstybinėse įmonėse, įstaigose, organizacijose. 

2. Telkti ir vienyti šeimas, auginančias vaikus su raidos sutrikimais ir pagalbos specialistus, 
kurių darbas tiesiogiai susijęs su šiomis šeimomis.  

3. Informuoti, šviesti visuomenę bei dalintis informacija apie raidos sutrikimų turintiems 
vaikams skiriamas paslaugas, lengvatas, garantijas (priežiūrą, jų skyrimą, teikimą ir 
apmokėjimą) Lietuvoje. 

4. Sukurti koncentruotą informacijos ir paslaugų paieškos sistemą auginantiems ir dirbantiems 
su raidos sutrikimų turinčiais vaikais ir jų šeimomis.  

5. Vykdyti mokymus tėvams, auginantiems vaikus su individualiais poreikiais ir pagalbos 
specialistams apie pozityvią ir kryptingą informaciją dėl SUP atpažinimo ir naudos vaikui 
ir šeimai.  

 

Viešos pozicijos. Kreiptasi į Sveikatos apsaugos ministeriją ir Valstybinę ligonių kasą dėl sanatorinio 

gydymo vaikams iki 18 m. skyrimo tvarkos išaiškinimo 

 

Renginiai. 2017 m. lapkričio 17 d VšĮ „Bendrystės galia“ organizavo renginį Ukmergėje prie 

„Dainuojančio ąžuolo“ Pasaulinės neišnešiotų naujagimių dienos proga: 

Prieigos per internetą, 2017-11-23: 

<https://www.youtube.com/watch?v=HBAZ3C4NtxI&feature=youtu.be> 

https://www.youtube.com/watch?v=HBAZ3C4NtxI&feature=youtu.be
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<http://www.regionunaujienos.lt/ukmergeje-pamineta-pasauline-neisnesiotu-naujagimiu-diena/> 

 

 

Finansiniai duomenys apie organizaciją: 

Pajamos 2017 m. 

Subsidijos (valstybės ministerijos, savivaldybės) 0,00 

Fondų parama 0,00 

Verslo įmonių parama 0,00 

Paslaugų pardavimas 0,00 

Kitos pajamos (išvardinkite) 

1,2 proc. parama 

Fizinių asmenų parama 

0,00 

0,00 

0,00 

Iš viso 0,00 

Išlaidos 2017 m. 

Atlyginimams ir honorarams 0,00 

Materialaus turto įsigijimui 0,00 

Paslaugoms (telefonas, patalpų nuoma, transportas) 0,00 

Viešinimo veiklai 0,00 

Kitoms išlaidoms (išvardinkite) 

Ekspertų konsultacijos   

Veiklos 

0,00 

0,00 

118,00 

Iš viso 118,00 

Skirtumas (tarp pajamų ir išlaidų) (118) 

Samdomų darbuotojų skaičius  

Savanorių skaičius  

 

 

2018 m. planuojame: 

 kurti atmintines, kurios apims keturias pagrindines sritis - teisinę, socialinės ir sveikatos 

apsaugos bei švietimo pagalbą bei kurios struktūruotai pagal paskirtį nėščiajai, ankstukui, 

vaikui, tėvams. 

 kurti koncentruotą edukacinę platformą www.galiudezute.lt, kurioje bus talpinamos 

atmintinės ir kita susijusi naudinga informacija šeimoms, auginančioms vaikus su raidos 

sutrikimais, negalia, specialiaisiais poreikiais.  

 skleisti pozityvią ir kryptingą informaciją dėl SUP atpažinimo ir naudos vaikui šeimoms, 

auginančioms vaikus su raidos sutrikimais, negalia, specialiaisiais poreikiais.  

 
 

 

VšĮ „Bendrystės galia“ vadovė  

Dalia Kuliešienė 

 

http://www.regionunaujienos.lt/ukmergeje-pamineta-pasauline-neisnesiotu-naujagimiu-diena/
http://www.galiudezute.lt/

