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2018 M. VEIKLOS ATASKAITA 

 

VšĮ „Bendrystės galia“ 

 

 

Vienas iš VšĮ „Bendrystės galia“ tikslų - informuoti, šviesti visuomenę bei dalintis 

informacija apie raidos sutrikimų turintiems vaikams skiriamas paslaugas, lengvatas, garantijas 

(priežiūrą, jų skyrimą, teikimą ir apmokėjimą) Lietuvoje. Todėl 2018 m. VšĮ „Bendrystės galia“ daug 

dėmesio skyrė koncentruotos informacinės pagalbos teikimui, todėl buvo aktyviai kuriamos ir 

redaguojamos atmintinės, kurios apima keturias pagrindines sritis – teisinę, socialinės ir sveikatos 

apsaugos bei švietimo pagalbą, skiriamos struktūruotai pagal paskirtį nėščiajai, ankstukui, vaikui, 

tėvams. Atmintinės talpinamos edukacinėje koncentruotoje informacinėje ir paslaugų paieškos 

platformoje www.galiudezute.lt.   

2018 m. kovo mėn. Ukmergės rajono savivaldybės tarybos sprendimu „Dėl Ukmergės 

rajono savivaldybės šeimos tarybos sudėties pakeitimo“ Dalia Kuliešienė tapo Ukmergės rajono 

savivaldybės šeimos tarybos nare.  

Šviečiant visuomenę apie pozityvią ir kryptingą informaciją dėl SUP atpažinimo ir 

naudos vaikui ir šeimai, buvo dalyvaujama renginiuose: 

2018-04-10 Mokymai pagalbos specialistams Lazdijų švietimo centre.  

2018-10-17 Dalyvavimas Vyriausybės Focus grupėje „Šeimai palanki aplinka“ 

2018-10-17 Mentorystės mokymai ugdymo, savivaldybių, sveikatos specialistams 

Klaipėdoje; 

2018-10-24 Seminaras - apskrito stalo diskusija „Ankstyvosios diagnostikos ir 

prevencinių priemonių pritaikymo šeimai galimybių plėtojimas“, Šiaulių savivaldybė; 

2018-10-31 Seminaras - apskrito stalo diskusija „Ankstyvosios diagnostikos ir 

prevencinių priemonių pritaikymo šeimai galimybių plėtojimas“, Panevėžio savivaldybė; 

2018-11-07 Seminaras - apskrito stalo diskusija „Ankstyvosios diagnostikos ir 

prevencinių priemonių pritaikymo šeimai galimybių plėtojimas“, Ukmergės savivaldybė; 

2018-11-15 Konferencija LR Seime „Europos Naujagimių sveikatos priežiūros 

standartų vizija. Ankstyvosios diagnostikos ir prevencinių priemonių pritaikymo šeimai galimybių 

plėtojimas“.  

2018-11-17 Pasaulinės neišešiotų naujagimių dienos renginys Ukmergėje.  

2018-11-30 Seminaras - apskrito stalo diskusija „Ankstyvosios diagnostikos ir 

prevencinių priemonių pritaikymo šeimai galimybių plėtojimas“, Kauno savivaldybė; 

2018-12-05 Seminaras - apskrito stalo diskusija „Ankstyvosios diagnostikos ir 

prevencinių priemonių pritaikymo šeimai galimybių plėtojimas“, Klaipėdos savivaldybė; 

2018-12-10 Konferencija „Alternatyva – Aš esu toks ir net negaliu kitoks būti“.  
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Finansiniai duomenys apie organizaciją.  

Pajamos 2018 m. 

Subsidijos (valstybės ministerijos, savivaldybės) 0,00 

Fondų parama 0,00 

Verslo įmonių parama 0,00 

Paslaugų pardavimas 14905,00 

Kitos pajamos (išvardinkite) 

1,2 proc. parama 

Fizinių asmenų parama 

0,00 
0,00 

0,00 

Iš viso 0,00 

Išlaidos 2018 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   

Suteiktų paslaugų savikaina 

Kitos veiklos 

0,00 
0,00 

3591,00 

4678,00 

Iš viso 8269,00 

Skirtumas (tarp pajamų ir išlaidų) 6636,00 

Samdomų darbuotojų skaičius  

Savanorių skaičius  

 

 

2019 m. planuojame: 

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

ir sveikatos apsaugos bei švietimo pagalbą bei kurios struktūruotai pagal paskirtį nėščiajai, 

ankstukui, vaikui, tėvams. 

 tobulinti 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 
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