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Vilniaus vaikų ir jaunimo
diabeto klubo DIABITĖ
2020 metų
Veiklos ataskaita
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Apie klubą
Kas mes esame?
Vilniaus vaikų ir jaunimo diabeto klubas DIABITĖ (toliau – DIABITĖ) yra nepriklausoma,
savanoriška, nepolitinė, ne pelno siekianti, nevyriausybinė organizacija, kurios teisinė forma
– asociacija.
Vilniaus vaikų ir jaunimo diabeto klubas DIABITĖ yra bendruomenė, daugiau kaip 25 metus
vienijanti 1 tipo cukriniu diabetu sergančius vaikus ir jaunuolius bei jų šeimas. Klubas
organizuoja diabeto valdymo ir aktyvaus laisvalaikio išvykas, renginius, susitikimus, diabeto
valdymo mokymus, teikia emocinę savitarpio pagalbą naujai susirgusių vaikų šeimos nariams
bei remia naujai susirgusius vaikus ir jaunimą diabeto kontrolės priemonėmis.
2020 metų pradžioje turėjo 77 narių, 2020 metų pabaigoje – 105 narius.

Kokia klubo vizija ir misija?
Klubo vizija – stipri diabetu sergančių vaikų šeimų ir jaunuolių savitarpio pagalbos
bendruomenė.
Klubo misija – atstovauti ir ginti klubo narių bendruosius interesus, teikti pagalbą 1 tipo
cukriniu diabetu sergančių vaikų šeimoms ir jaunuoliams, įgalinant padėti vieni kitiems, įveikti
psichologinius iššūkius bei kokybiškai valdyti ligą, kad gyvenimas su ja būtų lengvesnis.

Klubo valdymas
Aukščiausias klubo valdymo organas – visuotinis narių susirinkimas.
Kolegialus valdymo organas – klubo valdybą, kurią sudaro 6 nariai: Eglė Baradinskienė, Asta
Adomaitytė, Arūnas Cijunaitis, Miglė Kalinauskienė, Milda Orintė, Agnė Auglienė. Klubo
pirmininkas – Eglė Baradinskienė.
2020 m. įvyko 2 visuotiniai susirinkimai:
2020 m. sausio 16 d.
Neesant kvorumo, buvo sušauktas pakartotinis visuotinis narių susirinkimas.
2020 m. vasario 4 d.
Susirinkimo metu vienbalsiai buvo išrinktas naujas klubo pirmininkas. Juo tapo klubo valdybos
narė Eglė Baradinskienė. Išrinkti du nauji Valdybos nariai – Asta Adomaitytė ir Agnė Auglienė.
Patvirtintos metinės ataskaitos, pristatyti 2020 m. planai ir projektai.
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2020 metais įvyko 3 valdybos posėdžiai:
• 2020 m. gegužės 26 d.
• 2020 m. rugsėjo 19 d.
• 2020 m. gruodžio 30 d.
2020 metais klubas neturėjo darbuotojų, gaunančių darbo užmokestį iš Klubo. Visa veikla
buvo vykdoma savanorystės pagrindais.
Klubo veiklas organizuoja ir vykdo 8 klubo savanoriai, iš kurių 6 – Klubo valdybos nariai. Kai
kuriuose renginiuose klubui talkina Vilniaus LEO klubo savanoriai.
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Kokie buvo 2020 metai Vilniaus vaikų ir
jaunimo diabeto klubui DIABITĖ?
Į 2020 metus įžengėme po sėkmingo Kalėdinio renginio klubo vaikams interaktyvioje
nuotykių ir pramogų parodoje „Future Live“, turėdami daug planų dėl naujų renginių,
mokymų ir kitų projektų. Deja, „gyvu“ bendravimu džiaugėmės neilgai – 2020 metų pradžioje
spėjome suorganizuoti visuotinį klubo narių susirinkimą, klubo vaikai su draugais iš LEO klubo
kūrybingai (lankstydami origami ir darydami kiniškus žibintus) sutiko kinų Naujuosius metus
bei sudalyvavo „Smart Tech Academy“ virtualios realybės simuliacijose.
Kovo mėnesį daugelį klubo planų sujaukė ir planuotus renginius atšaukė epidemija ir
karantinas. Tačiau džiaugiamės, jog vasarą karantino apribojimai nebuvo taikomi ir mums
pavyko surengti tradicinę ir visų klubo narių laukiamiausią metų šventę – Šeimų išvyką. Dėl
norinčių dalyvauti gausos buvo pasirinkta kaimo turizmo sodyba „Dvarčėnų dvaras“. Nors oras
nelepino ir saugumo reikalavimai varžė, bet tą rugpjūčio savaitgalį praleidome puikiai: tėveliai
sėmėsi žinių diabeto valdymo, psichologų mokymuose (daugiausia dėmesio sulaukė temos
„Saugios aplinkos kūrimas bendradarbiaujant su ugdymo įstaigomis“, „Diabeto valdymas“,
„Gyvenimas nebebus toks pat“), bendravo tarpusavyje, dalinosi patirtimis ir patarimais, vaikai
žaidė, kūrė, ieškojo lobio ir mėgavosi sveikais skanėstais. Išvykome su laukimu ir viltimi, kad
2021 metais renginys bus dar didesnis ir bus daug naujų, netikėtų ir visus įtraukiančių veiklų!

Nelaukdami, kol baigsis karantinas, nusprendėme pasinaudoti technologijų
teikiamomis galimybėmis ir 2020 metų rudenį pradėjome organizuoti nuotolinius mokymus –
surengėme mokymus šiomis temomis: „LOOP uždaras ciklas: kaip pasidaryti dirbtinę kasą“
(lektorė Laura Gedgaudaitė – „Cukrinė Lapė“) ir „Efektyvus diabeto valdymas“ (slaugytoja
diabetologė Aušra Krivolap). Klubo nariams ir kitiems sergantiesiems 2021 metais planuojame
pasiūlyti daugiau mokymų, susijusių su diabetu, sveika mityba, išmaniosiomis
technologijomis. Nuotolinius renginius spėjome paįvairinti spalio mėnesį organizuota
pažintine ekskursija – žygiu pėsčiomis Vilniaus regioniniame parke, kurį vedė geologijos
mokslų daktaras Jonas Šečkus. Sulaukėme dalyvių, atvykusių ir iš kitų miestų, smagiai ir
įdomiai praleidome laiką, pabendravome bei sužinojome, kas kūrė Vilniaus teritorijos
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kraštovaizdį nutirpus ledynams, leidomės prie upelių ir upeliukų, kopėm į rudens nuspalvintus
šlaitus.

2020 metus pabaigėme linksmais ir įtraukiančiais nuotoliniais renginiais vaikams: vyko
kūrybinės dirbtuvėlės kartu su LEO klubu, du Kalėdiniai protmūšiai, kuriuose vaikai gilino žinias
apie diabetą spręsdami užduotis, smagiai bendravo bei sulaukė saldžių becukrių DIABITĖS
Kalėdų senelio dovanų!
Į 2021 metus įžengėme tvirtai ir užtikrintai – esame pasirengę pasiūlyti platesnį
spektrą veiklų, ruošiame naujus socialinius projektus, kurie bus skirti ne tik DIABITĖS klubo
nariams, bet ir visai 1 tipo cukriniu diabetu sergančiai bendruomenei. Jau ne pirmus metus
klubas vienija narius iš įvairiausių Lietuvos regionų, todėl jeigu DIABITĖS klubo veiklose matote
prasmę ir galimybę pasijusti geriau einant tuo pačiu ligos keliu, kviečiame susisiekti su mumis
ir prisijungti prie mūsų bendruomenės!
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Pagrindiniai 2020 m. projektai
Emocinė pagalba ir konsultacijos
2020 metais DIABITĖS savanoriai teikė savitarpio pagalbos paslaugas diabetu sergančių vaikų
šeimoms:
Emocinę pagalba telefonu;
Konsultacijas diabeto valdymo klausimais;
Konsultacijas apie diabeto technologijas;
Techninę pagalbą.

Savitarpio
pagalba 2020
130 konsultacijų
valandų

Pagalba suteikta
76 asmenims /
šeimoms

2021 metais planuojama bent 3 kartus padidinti konsultacijų apimtis, pasitelkus papildomus
finansavimo šaltinius.

Projektas „Diabusas“
Pagalbos ugdymo įstaigose projekto „Diabusas“ tikslas – supažindinti naujai diabetu
susirgusio vaiko mokytojus, administraciją, sveikatos darbuotojus, bendraklasius ir jų tėvus su
šios ligos specifika, pamokyti, kaip vykdyti kasdienę vaiko priežiūrą ir pagalbą kontroliuojant
gliukozės kiekį kraujyje vaikui dalyvaujant ugdymo procese, taip pat – kaip suteikti pirmąją
pagalbą, apsaugoti sergantį vaiką nuo diskriminacijos ir patyčių dėl ligos. Komandą sudaro
medikas, psichologas ir tėvų atstovas. Planuojama kad apsilankymas cukriniu diabetu
sergančio vaiko mokykloje bus ne vienkartinis – po pirmojo susitikimo praėjus mėnesiui įvyktų
antrasis pagalbos grupės susitikimas su mokyklos bendruomene, dar po trijų mėnesių – trečias
apsilankymas.
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Projektą organizuoja ir vykdo Vaikų endokrinologų asociacija, Lietuvos sveikatos mokslų
universitetas, Vilniaus vaikų ir jaunimo diabeto klubas „Diabitė“ bei Vaikų diabeto klubas
„Smalsučiai“.
Projektas iš dalies finansuojamas Neįgaliųjų reikalų departamento prie SADM įgyvendinant
Lietuvos diabeto asociacijos 2021 m. neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektą.
Pagrindinis rėmėjas ir partneris UAB „Sanofi Aventis Lietuva“. Įkvėpėjas - Tarptautinės diabeto
federacijos (IDF) vykdoma KiDS programa.

DIABUSAS 2020
KIDS filmuko vertimas į lietuvių kalbą

Paruoštos prezentacijos skirtingoms
auditorijoms
Savanorių apmokymai
Finansavimo šaltinių paieška

2021 metais balandį darbą su mokyklomis pradėjo projekto „Diabusas“ mobiliosios
komandos. Pasitelkiant Neįgaliųjų reikalų departamento bei rėmėjų lėšas ketinama paruošti
bent 12 ugdymo įstaigų diabetu susirgusio vaiko sugrįžimui.

Projektas „Pirmasis sensorius“
Projektas, nuo 2020 m. lapkričio mėnesio vykdomas Santaros klinikose. Naujai diabetu
susirgusiems vaikams ir jaunuoliams:
dovanojamas pirmo sensoriaus komplektas;
suteikiama pagalba ir konsultacija įšaunant sensorių;
teikiamos individualios konsultacijos technologijų naudojimo, diabeto valdymo
klausimais.
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Planuota per 2021 m. pirmojo sensoriaus
komplektą padovanoti ir susijusią pagalbą
konsultuojant suteikti 20 naujai susirgusių vaikų ir
jaunuolių, tačiau sparčiai didėjant naujai
susirgusiųjų 1 tipo cukriniu diabetu skaičiui vien tik
2021 metų sausio-balandžio mėn. „Pirmojo
sensoriaus“ pagalbos paketas suteiktas 19 vaikų ir
jaunuolių šeimų.
Nuo balandžio mėn. kartu su pirmuoju sensoriumi
mažieji ligoniukai gaus ir cukriniu diabetu
sergantiesiems draugišką „Skanovės“ dovanėlę.

Mokymai, seminarai
2020 metais „gyvi“ seminarai vyko DIABITĖS šeimų išvykoje šiomis temomis:
Psichologės, lektorės Jolantos Žilinskienės seminaras „Saugios aplinkos kūrimas
bendradarbiaujant su ugdymo įstaigomis“;
Kauno klinikų slaugytojos diabetologės Aušros Krivolap seminaras „Diabeto valdymas.
Dažniausiai užduodami klausimai“;
Psichologo, lektoriaus Vaido Arvasevičiaus ir „Whatansu“ patirtinių stovyklų jaunimui
vadovės Rūtos Vaitiekutės paskaita „Gyvenimas nebebus toks pat. Jis bus žymiai
spalvingesnis. Arba ne“.
Nuotoliniai seminarai:
Lektorės Lauros Gedgaudaitės („Cukrinė lapė“) seminaras „LOOP uždaras ciklas: kaip
pasidaryti dirbtinę kasą“;
Kauno klinikų slaugytojos diabetologės Aušros Krivolap seminaras „Efektyvus diabeto
valdymas“.
Įgyvendinant Lietuvos diabeto asociacijos 2021 m. neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo
projektą (finansuojamą Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos) 2021 metais ketinama surengti 15 mokymų įvairiomis temomis, aktualiomis
diabetu sergantiesiems ir jų artimiesiems.
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Renginiai
Įsimintiniausias ir didžiausias 2020 metų renginys – rugpjūčio paskutinį savaitgalį vykusi
kasmetinė DIABITĖS šeimų išvyka, kurioje dalyvavo 95 asmenys.
Kiti renginiai klubo nariams:
2020 m. sausio mėnesį - Kūrybinės dirbtuvėlės kartu su LEO klubo savanoriais Kinų
Naujųjų metų proga;
2020 m. vasario mėnesį - Šiaudinių sodų vėrimas;
2020 m. kovo mėnesį - „Smart Tech Academy“ virtualios realybės žaidimai;
2020 m. spalio mėnesį - Pažintinė ekskursija – žygis pėsčiomis Vilniaus regioniniame
parke, kartu su geologijos mokslų daktaru Jonu Šečkumi.
2020 m. lapkričio mėnesį - Online kūrybinės dirbtuvėlės su LEO klubo savanoriais
pasaulinės diabeto dienos proga;
2020 m. gruodžio mėnesį - du online kalėdiniai protmūšiai vaikams su Ligita Pareigiene
iš VŠĮ „Laikas kartu“.
Planuojama, kad 2021 metais DIABITĖS šeimų išvyka vyks rugpjūčio 13–15 dienomis.
Priklausomai nuo epidemiologinės situacijos ir taikomų apribojimų ketinama organizuoti
reguliarius edukacinius, pramoginius renginius vaikams, pažintines ekskursijas šeimoms (2-3
kartus ketvirtyje) bei Šv. Kalėdų šventę vaikams.

Diabetu sergančių asmenų interesų atstovavimas
valdžios institucijose
2020 metais DIABITĖS atstovai gynė 1 tipo cukriniu diabetu
sergančiųjų teises šiose darbo grupėse:
Cukrinio diabeto profilaktikos, diagnostikos ir
gydymo stebėsenos taryba;
Darbo grupė dėl LNL sergančių vaikų priežiūros ir
pagalbos
savirūpoje
ugdymo
įstaigose
organizavimo;
Neįgaliųjų reikalų departamentas.

Atstovavimas 2020
46 darbo valandos
3 komitetai / darbo grupės
10 posėdžių

Buvo sprendžiami šie klausimai:
gydymo prieinamumo ir paslaugų kokybės sergantiesiems diabetu gerinimas;
įstatyminės bazės pakeitimų inicijavimas ir metodinių rekomendacijų ruošimas
siekiant užtikrinti pagalbą savirūpoje ugdymo įstaigose LNL sergantiems vaikams;
aprūpinimas pažangiomis medicinos pagalbos priemonėmis, jų pakankamu kiekiu,
nepriklausomai nuo sergančiojo 1 tipo cukriniu diabetu amžiaus.
2021 metais ketiname ypatingą dėmesį skirti tam, kad cukriniu diabetu sergantys mažamečiai
galėtų saugiai lankyti ugdymo įstaigas, o jų tėvai galėtų nenutrūkstamai ir ramiai dirbti.
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Klubo finansai
2020 m. gautos lėšos: 18 235,98 EUR
Pajamos iš
reklamos; 3%

Nario mokestis; 3%

Fizinių asmenų
parama; 31%

Juridinių asmenų
parama; 46%

2 proc. GPM
parama; 17%

2020 m. patirtos išlaidos: 10 596,43 EUR
Banko komisinių ir kitos
finansinės sąnaudos; 1%

Klubo organizuojamų renginių
dalyvių kitų prekių ir paslaugų
sąnaudos; 70%

Medicininių prekių ir
paslaugų sąnaudos ;
2%
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Ryšių sąnaudos; 3%

Klubo organizuojamų
renginių dalyvių
maitinimo sąnaudos;
11%

Klubo organizuojamų
renginių dalyvių
kanceliarinės
sąnaudos; 6%
Klubo organizuojamų
renginių dalyvių ūkinių
prekių ir kito inventoriaus
sąnaudos; 7%
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2021 m. planuojamas lėšų paskirstymas pagal projektus

Emocinės savitarpio
pagalbos grupinės
Edukaciniai
sesijos; 13%
užsiėmimai-išvykos; 2%

Mokymai ir seminarai ;
10%
Šeimų išvyka; 23%

Klubo Kalėdos; 3%

Mobilių komandų
projektas “Diabusas" ;
26%

Projektas "Emocinė
pagalba"; 11%
Projektas "Pirmas
sensorius"; 12%
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Dėkojame
Už finansinę paramą
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Už pagalbą daiktais ir maisto produktais

Už skirtą laiką
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Klubo kontaktai

Bendraukime!

Interneto svetainė
www.diabite.lt

Elektroninis paštas
info@diabite.lt
renginiai@diabite.lt
mokymai@diabite.lt
pagalba@diabite.lt

Facebook puslapis
https://www.facebook.com/diabiteVilnius

Uždara Fadebook grupė (tik klubo nariams)
www.facebook.com/groups/444390018990740/

Linkedin puslapis
https://www.linkedin.com/company/diabite/

Klubo buveinės (registracijos) adresas
Fabijoniškių g. 61-28 07110 Vilnius, Lietuva

Telefonų nr.
+370 687 43633 (Eglė Baradinskienė)
+370 699 67576 (Emocinė pagalba)

Klubo rekvizitai
Vilniaus vaikų ir jaunimo diabeto klubas DIABITĖ
Įmonės kodas: 191878119
Banko sąskaita: LT33 7300 0100 0244 9585
Bankas: Swedbank, AB
Banko kodas: 73000
SWIFT kodas: HABALT22
Payseros sąskaita: LT793500010006164513
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