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2020 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 2020 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.   

 

Įgyvendinami/įgyvendinti projektai: 

 

1. Išleistas leidinys „Žinojimo galia“, tiražas 2000 vnt.  

2. Bendradarbiaujant su Ukmergės rajono savivaldybe įgyvendinti šie projektai: 

1.1. Projektas „Šypsokis sau ir pasauliui“, įgyvendintas 2020-10-03 – 2020-10-10.  

1.2. Projektas „Bendraukime. Pažink save ir pasaulį“, įgyvendintas 2020-10-17 - 2020-10-24. 
3. Bendradarbiaujant su viešąja įstaiga „Atviros Lietuvos fondas“ ir partneriais VšĮ „Saulėtos 

idėjos“, Mediacijos ir teisinių paslaugų centru bei asociacija „Savarankiškas gyvenimas“ 
pradėtas įgyvendinti projektas NVO klasteris „Galių dėžutė“, kuris yra Aktyvių piliečių fondo, 
finansuojamo EEE finansinio mechanizmo lėšomis, dalis. Projekto įgyvendinimo trukmė 2020-
11-02 iki 2022-05-01.  

 

Finansiniai duomenys apie organizaciją. 

Pajamos 2020 m. 

Subsidijos (valstybės ministerijos, savivaldybės) 2000,00 

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 2000,00 

Išlaidos 2020 m. 

Atlyginimams ir honorarams 18,32 

http://www.galiudezute.lt/
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Pajamos 2020 m. 

Materialaus turto įsigijimui 0,00 

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

Viešinimo veiklai 0,00 

Kitoms išlaidoms (išvardinkite) 

Ekspertų konsultacijos   

Kitos veiklos 

0,00 

0,00 

3288,68 

Iš viso 3307 

Skirtumas (tarp pajamų ir išlaidų) (1307) 

Samdomų darbuotojų skaičius 1 

Savanorių skaičius  

 

2021 metams planuojami tolimesni darbai: 
1. atmintinių apie galimybes šeimoms socialinėje, švietimo, sveikatos apsaugos ir teisinėse srityse 

kūrimo darbai; 
2. svetainės www.galiudezute.lt tobulinimo ir pertvarkymo darbai; 
3. leidinio „Žinojimo galia“ koregavimo darbai; 
4. pozityvios ir kryptingos informacijos dėl SUP atpažinimo ir naudos vaikui bei šeimai skleidimą; 
5. pradėto įgyvendinti projekto NVO klasteris „Galių dėžutė“, kuris yra Aktyvių piliečių fondo, 

finansuojamo EEE finansinio mechanizmo lėšomis, dalis, įgyvendinimo darbai.  
 

VšĮ „Bendrystės galia“ vadovė  

Dalia Kuliešienė 

 

  

http://www.galiudezute.lt/

