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I. Pagrindinė informacija apie Vilniaus vaikų ir jaunimo diabeto klubą DIABITĖ 
 

Pavadinimas - Vilniaus vaikų ir jaunimo diabeto klubo DIABITĖ (toliau-  

Klubas). 

Buveinės adresas – Fabijoniškių 61-28, Vilnius 

Korespondencijos adresas – Fabijoniškių 61-28, Vilnius. 

Teisinė organizacinė forma - asociacija. 

Įmonės kodas 191878119 

Vilniaus vaikų ir jaunimo diabeto klubas DIABITĖ, įregistruotas 1995 m. spalio  

11 d. 
Klubas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos  
Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais norminiais teisės aktais.  

 

II. Įstaigos veiklos apibūdinimas 

 

 Klubo tikslai: 

 

 burti cukriniu diabetu sergančius vaikus ir jaunuolius, jų šeimų narius, gimines, 

artimuosius, pedagogus, medikus ir kitus norinčius asmenis savitarpio pagalbai ir diabeto 

prieţiūrai gerinti; 

 organizuoti metodinę, psichologinę ir socialinę pagalbą sergantiesiems cukriniu diabetu 
vaikams ir jaunuoliams bei jų šeimų nariams. 

 padėti cukriniu diabetu sergantiesiems vaikams ir jaunuoliams išmokti tinkamai gyventi ir 
gydytis, kad būtų išvengta sunkių ligos komplikacijų, bei mokyti, kaip siekti ilgalaikio 

sveikatos pagerėjimo ir gyvenimo kokybės; 

 bendradarbiauti su visuomeninėmis ir valstybinėmis organizacijomis sprendţiant diabetu 

sergančių  vaikų ir jaunuolių gydymo, ugdymo, įsidarbinimo problemas. 

 

Klubo uždaviniai:  

  
 Švietimas ir mokymas, kaip kontroliuoti diabetą bei išvengti jo komplikacijų 

 Savitarpio pagalba 

 Naujai susirgusių diabetu ligonių globa 

 Renginių organizavimas 

 Leidybinė veikla 

 Dalyvavimas Lietuvos diabeto asociacijos veikloje 

 Pagal galimybes parama diabeto prieţiūros priemonėmis socialiai remtinoms šeimoms 
 

 

 

 



 

KLUBO VEIKLA 2019 M. 

 

2019 m. gruodţio mėnesio duomenimis, klube yra 80 narių.  

 

2019 m. klubas organizavo renginius:  

 

 Kalėdų-Naujųjų metų šventę „Švęskim Kalėdas kartu“ 2019-01-06 batutų parke 

„Skypark”, kur vaikai aktyviai pramogavo, vaišinosi, gavo dovanų – po kuponą praleisti 

dieną “Skyparke”. Dalyvavo 28 sergantieji ir jų šeimų nariai, iš viso  –  80 asm. 

 

 Susitikimą su LEO jaunimo klubo savanoriais 2019-05-12  Maţvydo bibliotekoje, kur 
vaikai su naujaisiais draugais ţaidė susipaţinimo, stalo ţaidimus, darė apyrankes, vėliau 

vyko į SKALVIJOS kino teatrą ţiūrėti trumpametraţių filmų. Dalyvavo 10 vaikų.  

 

 Tradicinę vasaros išvyką klubo nariams ir jų šeimoms 2019-08-23-25 kaimo turizmo 
sodyboje-viloje „Karališkis“, Antaplaštakio km., Kurklių sen., Anykščių raj., kur pramogos 

buvo derinamas su aktualiu mokymu turiniu. Mokymus, kaip efektyviau valdyti diabetą, 

vedė diabetologė slaugytoja Aušra Krivolap. Psichologė Jolanta Ţilinskienė dalijosi 

patarimais, kaip būti pakankamai gerais tėvais lėtinėmis ligomis sergantiems vaikams. Ieva 

Krivickaitė susirgusiųjų tėvams pateikė pranešimą, remdamasi savo asmenine patirtimi, 

apie pasiektą brandą gyvenant su diabetu, asmenines pergales ir gyvenimo būdą. Svečiai -

rėmėjų atstovai susipaţindino su valdymo naujovėmis. Išvykos dalyviai turėjo galimybę kai 

kurias iš jų išbandyti patys. Dalyvavo 24 sergančių vaikų šeimos, iš viso – 65 asm. 

 

 Kalėdinių „low carb“ kepimo artelę su mitybos specialiste Rita Šilenskiene 2019-12-

01. Vaikai kepė ir dekoravo sveikus kalėdinius meduoliukus. Išmoko pasigaminti meduolių 

tešlą be cukraus, glaistą su saldikliu, kepti, kočioti; puošė ir dekoravo. Renginyje dalyvavo 

26 sergantieji ir 8 jų broliai / seserys, iš viso – 34 vaikai.  

 

 Virtualias Kalėdas interaktyvioje nuotykių ir pramogų parodoje FUTURE LIVE 
2019-12-15. Vaikai kūrė savo miestą, statė, piešė, šoko, suposi, ţaidė, vaišinosi maţai 

angliavandenių turinčiais skanėstais. Dovanų gavo kuponus į pagal amţių parinktas 

pramogas: oro pilis, batutų parką, riedučius. Dalyvavo 31 sergantysis bei jų šeimų nariai, iš 

viso – 91 asm. 

 

2019 m. klubas surengė mokymus: 
 

 „Kaip išnaudoti insulino pompos Minimed 640 galimybes“ kartu su UAB 

„Monameda“ 2019-10-24. Mokymų vedėja – Jolanta Ramanauskienė. Dalyvavo 15 šeimų 

atstovai, kurių narys / nariai naudoja ar ketina naudoti šią pompą. 

 

 Savitarpio pagalbos mokymai „Mama - mamai, tėtis - tėčiui“ 2019-11-08 su psichologe 
Jolanta Ţilinskiene. Dalyvavo 13 sergančių vaikų mamų, 1 tėtis.  

 

 Išmaniosios diabeto kontrolės technologijos ir dirbtinė kasa 2019 11 16.  Lektorė – 

Laura Gedgaudaitė. Dalyvavo 44 asm.: sergantieji (paaugliai ir suaugusieji), sergančių 

vaikų tėvai, gydytojai endokrinologai, slaugytojai, dirbantys su sergančiais diabetu. 

 

2019-02-27 sušauktas visuotinis susirinkimas, kurio darbotvarkė: 

 2014-2018 metų metinių klubo veiklos ataskaitų tvirtinimas. 

 Klubo pirmininko rinkimai.  



 Klubo valdybos rinkimai. 

 Naujų įstatų tvirtinimas. 

 Revizoriaus rinkimai. 
 

Nesusidarius kvorumui, sušauktas pakartotinis visuotinis susirinkimas 2019-03-13, kurio 

metu buvo išrinkta ir vienbalsiai patvirtinta naujoji Klubo valdybos sudėtis: klubo pirmininkas 

– Gvidas Grinkas, valdybos nariai: Milda Orintė, Eglė Baradinskienė, Miglė Kalinauskienė, 

Jolita Višinskienė, Arūnas Cijunaitis. Buvo patvirtinti naujieji klubo įstatai. Apsvarstyti 

pasiūlymai dėl tolimesnės klubo veiklos ir prioritetų.  

 

2019-08-06 klubas delegavo klubo narę Astą Adomaitytę atstovauti LR Sveikatos apsaugos 

ministerijos organizuojamoje darbo grupėje cukrinio diabeto problemoms spręsti.  

 

Klubo valdybos nariai aktyviai rinko paramą klubo veikloms ir projektams finansuoti. Klubo 

veiklą, renginius bei projektus parėmė šios įmonės: UAB „Brolis sensor technology“, UAB 

„Delta Nova“, UAB „Sanofi Aventis Lietuva“, UAB „Roche Lietuva“ UAB „Novo Nordisk 

Pharma“, UAB „Saikas“, UAB  „Fortesta“, UAB „Alium UPI“, UAB „Despecto“ ir kiti.  

 

 

III. Klubo gautos lėšos ir jų šaltiniai per finansinius metus ir šių lėšų panaudojimas pagal 

išlaidų rūšis 

 

2019 m. klubas gavo ir panaudojo paramą: 

 
Paramos šaltinis: Panaudota,Eur Gauta, Eur 

N Nario mokestis 436,89 546,00 

F Fizinių asmenų parama 2 048,69 2 048,69 

2 2 proc. GPM parama 971,86 2 718,19 

J  Juridinių asmenų parama 4 417,87 8 250,00 

 Iš viso: 7 875,31 13 562,88 

 
 
2019 m. klubas patyrė tokias išlaidas ir/ar sąnaudas: 

 

Išlaidos/sąnaudos Suma, Eur 

 Klubo organizuojamų renginių dalyvių maitinimo sąnaudos 2 978,64 

 Klubo organizuojamų renginių dalyvių kanceliarinės sąnaudos 185,52 

 Klubo organizuojamų renginių dalyvių ūkinių prekių ir  

kito inventoriaus sąnaudos 124,99 

 Ryšių sąnaudos 79,86 

 Medicininių prekių  ir paslaugų sąnaudos 0,00 

 Klubo organizuojamų renginių dalyvių, kitų prekių ir  

paslaugų sąnaudos 4 434,44 

 Banko komisinių ir kitos finansinės sąnaudos 71,86 

 Iš viso: 7 875,31 

 

IV. Informacija apie Klubo įsigytą ir perleistą ilgalaikį turtą per finansinius metus 

 
Klubas 2019 m. neįsigijo ir neperleido ilgalaikio turto. 

 

V. Klubo darbuotojų skaičius finansinių metų pradžioje ir pabaigoje 

 



Finansinių metų pradţioje klube pagal darbo sutartis dirbo 0 darbuotojų, finansinių metų 
pabaigoje Klube dirbo 0 darbuotojų, finansinių metų eigoje Klube dirbo 0 darbuotojų. Klubo 
veikla nebuvo stabdoma, visa veikla organizuota ir vykdyta savanoriškos veiklos pagrindais ir 
neatlygintinai.  

 

VI. Klubo valdymo išlaidoms 

 
Valdymo išlaidų 2019 m. klubas neturėjo. 

 
VII. Duomenys apie klubo vadovą ir valdybą. 

Klubo pirmininku per pakartotinį visuotinį susirinkimą 2019-03-14 išrinktas Gvidas Grinkas. 
Valdybos nariais patvirtinti: Milda Orintė, Eglė Baradinskienė, Miglė Kalinauskienė, Arūnas 
Cijunaitis, Jolita Višinskienė.  
2019-08-23 klubo valdyba gavo Jolitos Višinskienės atsistatydinimo iš valdybos narių prašymą.  
2019-08-26 Gvidas Grinkas įteikė valdybai atsistatydinimo prašymą. 2019-09-19 valdybos 
posėdţio metu valdyba vienbansiai nusprendė nuo 2019-10-31 pavaduotoja ir l.e.p. pirmininke 
iki visuotinio susirinkimo skirti Eglę Baradinskienę.  

 

PRIDEDAMA 

1. 2019 m. balansas pagal 2019 m. gruodţio 31d. duomenis. 

2. 2019 m. veiklos ataskaita pagal 2019 m. gruodţio 31 d. duomenis. 

 
 
 

L.e.p. klubo pirmininkė     Eglė Baradinskienė 
 
 


