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Apie klubą 
Kas mes esame? 
 

Vaikų ir jaunimo diabeto klubas DIABITĖ (toliau – DIABITĖ) yra nepriklausoma, savanoriška, 
nepolitinė, ne pelno siekianti, nevyriausybinė organizacija, kurios teisinė forma – asociacija.  
Vaikų ir jaunimo diabeto klubas DIABITĖ yra bendruomenė, daugiau kaip 26 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.  
2021 metų pradžioje turėjo 105 narius, 2021 metų pabaigoje – 126 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 valdyba, kurią 2021 m. pabaigoje sudarė 6 nariai: Eglė 

Baradinskienė, Asta Adomaitytė, Arūnas Cijunaitis, Miglė Kalinauskienė, Reda Matuliūkštė, 

Agnė Auglienė. Klubo pirmininkė – Eglė Baradinskienė.    

 

2021 m. vyko 2 visuotiniai susirinkimai: 

2021 m. gegužės 1 d.  

Neesant kvorumo, buvo sušauktas pakartotinis visuotinis narių susirinkimas.  

2021 m. gegužės 13 d.  

Susirinkimo metu buvo priimti šie sprendimai: 

 Pakeistas klubo pavadinimas iš „Vilniaus vaikų ir jaunimo diabeto klubas DIABITĖ“ į 

„Vaikų ir jaunimo diabeto klubas DIABITĖ“. 

 Patvirtintas metinis finansinį ataskaitų rinkinys ir veiklos ataskaita. 

 Patvirtinti klubo veiklos programa, biudžetas ir išlaidų sąmata. 

 Nustatytas 10 Eur stojamojo mokesčio dydis. 
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 Nustatytas 30 Eur kasmetinio nario mokesčio dydis. 

 Nustatytas stojamojo įnašo ir kasmetinio nario mokesčio dydis ir mokėjimų tvarka. 

 Pritarta Valdybos siūlymui dėl Klubo filialų steigimo. 

 Valdybos nare išrinkta Reda Matuliūkštė.  

 Klubo nariai informuoti, jog dalyvavimas visuose DIABITĖS renginiuose nariams bus 

nemokamas, išskyrus Šeimų išvyką, kurioje dalį dalyvavimo kainos susimoka išvykos 

dalyvis, kitą dalį padengia klubas paramos lėšomis.   

2021 metais įvyko 16 valdybos posėdžių. 

 

2021 metais klubas turėjo 1 darbuotoją, gaunantį darbo užmokestį iš Klubo. Kita klubo veikla 

buvo vykdoma savanorystės pagrindais bei pagal paslaugų, individualios veiklos sutartis.  

Klubo veiklas organizuoja ir vykdo 8 klubo savanoriai, iš kurių 6 – Klubo valdybos nariai. Kai 

kuriuose renginiuose klubui talkina Vilniaus LEO klubo savanoriai bei 1 tipo diabetu sergantys 

paaugliai.  
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2021 metai – kupini veiklų  
 
Praėjo dar vieneri metai, kuriuos galime vadinti „kitokiais“. Kita vertus, kiekviena 

sergančio I tipo diabetu diena yra kitokia, tad drąsiau priimame kylančius iššūkius. Būtent 
drąsa ir prasmės matymas suteikė jėgų nuveikti tiek daug 2021 metais: 

 Surengėme DIABITĖS ŠEIMŲ IŠVYKĄ, kurioje 93 dalyviai (iš jų – 32 sergantys cukriniu 
diabetu) per 3 dienas išklausė 3 vertingas paskaitas ir 6 aktualius pranešimus. Plačiau 
apie Šeimų išvyką – kitame skyriuje. 

 Projektas PIRMASIS SENSORIUS palengvino pirmąsias susirgimo savaites net 63 
vaikams ir jaunuoliams bei jų šeimoms, o savanoriai nukeliavo net 1500 km kartu 
padovanodami 150 valandų savo laiko. 

 Projektas DIABUSAS aplankė 41 ugdymo įstaigą, padėjo 53 diabetu sergantiems 
vaikams bei jų artimiesiems ir suorganizavo net 122 nuotolinius susitikimus! 
Neįtikėtina pagalvojus, kad DIABUSAS į savo kelionę išjudėjo tik 2021 m. balandį. 

 Suorganizavome 15 seminarų ir 10 renginių, iš kurių net 7 vyko gyvai. Iš viso 
seminaruose ir renginiuose apsilankė virš 800 žmonių. 

 Suteikėme 320 emocinės pagalbos konsultacijų ir suorganizavome 6 savitarpio 
pagalbos grupines sesijas bei „Diabeto ratą“ su Kauno klinikų vaikų endokrinologų 
komanda. 

 Savanoriai sėkmingai atstovavo sergančiuosius diabetu valdžios institucijose ir 
apsilankė 3 komitetuose bei 9 posėdžiuose. 
 
Taip pat jau tapo tradicija, jog kiekvienas nepilnametis DIABITĖS klubo narys yra 

nudžiuginamas Kalėdine dovanėle. 
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Visi DIABITĖS klubo organizuojami renginiai yra nemokami klubo nariams, išskyrus 
Šeimų išvyką. O kartu su klubo draugais ir rėmėjais 2021 metais pristatėme naujovę – 
specialias nuolaidas DIABITĖS klubo nariams: 

 

  
  

  
 

 
Vaikų ir jaunimo diabeto klubo DIABITĖ 2021 m. pavasarį sėkmingai užbaigė Atviros 

Lietuvos fondo NVO akademiją „Siekio ID“. Mokymus „Socialiniai lyderių programa“ sudarė 5 
moduliai, mokymai truko 6 mėnesius. Mokymų dalyviai gilinosi į organizacijų strateginio 
planavimo ir valdymo, lyderystės, savanorystės ir bendruomenės įtraukimo organizacijos 
projektinio raštingumo ir finansinio tvarumo bei komunikacijos temas. 
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Pagrindiniai 2021 m. projektai 
Emocinė bei savitarpio pagalba ir konsultacijos 
 

Dažnai yra pamirštama, kad susirgus 1 tipo cukriniu diabetu netikėta nuolatinės ligos 

kontrolės našta užgriūna visai tam nepasirengusius šeimos narius. Artimuosius užplūsta 

daugybė neigiamų emocijų: baimė, neviltis, pyktis, neigimas, kaltės jausmas, nusivylimas, 

pasimetimas. Tėvus ištinka šokas, išgyvenamas stiprus potrauminis stresas, prilyginamas 

artimojo mirties patirčiai. Tėvai, sunkiai išgyvenantys potrauminį stresą, blogiau geba 

kontroliuoti vaiko ligą, dažniau patys suserga depresija, patiria sunkumų darbe. Sergančiojo 

tėvai nuolatos neišsimiega naktimis, nes vaiko būklė turi būti stebima ir naktį. Šeimose 

padaugėja konfliktų, neretai liga tampa skyrybų priežastimi. 

Įtampa, bloga psichologinė ir emocinė aplinka turi tiesioginės įtakos ir 

sergantiesiems: blogėja jų sveikatos būklė dėl blogiau valdomos ligos, dažnesnės ūmios ir 

vystosi ilgalaikės diabeto komplikacijos, blogėja vaikų mokymosi rezultatai. Tokiu metu yra 

labai svarbu gauti emocinę pagalbą, paramą ir palaikymą. Laiku suteikta emocinė pagalba 

palengvina psichologinę ir emocinę šeimos būklę, sumažina įtampą, sumažina potrauminio 

streso sindromo atsiradimo galimybę ir taip tiesiogiai prisideda prie sėkmingesnio ligos 

valdymo, psichinės ir fizinės sveikatos būklės pagerėjimo. Emocinės pagalbos galima kreiptis 

kasdien, be jokio išankstinio užrašymo, susitarimo, nukreipimo. Tad tai yra tarsi greita pirmoji 

pagalba artimiesiems, padedanti atgauti pusiausvyrą. 

2021 m. gavus Vilniaus miesto savivaldybės finansavimą, Vaikų ir jaunimo diabeto 

klubas DIABITĖ organizavo 3-jų naujų emocinės pagalbos konsultantų savanorių mokymus ir 

parengė 6 nuotolines emocinės grupinės savitarpio pagalbos sesijas, kurios dalyvavo 86 

dalyviai. Pasitelkus naujus konsultantus buvo suteikta 320 individualių emocinės pagalbos 

konsultacijų. 
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2022 metais planuojama tęsti emocinės bei savitarpio pagalbos konsultacijas, 

ypatingą dėmesį skiriant grupinėms pagalbos sesijoms, kurios 2021 metais sulaukė ypatingo 

1 tipo diabetu sergančių vaikų artimųjų susidomėjimo. 

 

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.  

DIABUSO komanda savo „kelionę“ per Lietuvos mokyklas pradėjo 2021 m. balandį ir 

per 2021 metus aplankė 41 ugdymo įstaigą, padėjo 53 diabetu sergantiems vaikams ir 

suorganizavo net 122 nuotolinius susitikimus. 

Projektą organizuoja ir vykdo Vaikų endokrinologų asociacija, Lietuvos sveikatos 

mokslų universitetas bei Vaikų ir jaunimo diabeto klubas DIABITĖ. 

Projektą 2021 metais iš dalies finansavo Neįgaliųjų reikalų departamentas prie SADM 

įgyvendinant Lietuvos diabeto asociacijos 2021 m. neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo 

projektą. Pagrindinis rėmėjas ir partneris UAB „Sanofi Aventis Lietuva“.  

 

DIABUSO projektas sulaukia tiek naujai susirgusių vaikų (jų tėvų), tiek ilgiau sergančių 

susidomėjimo. Neretai komandą į savo mokyklą ar darželį nori pakviesti ir pačios ugdymo 

įstaigos administracija. Lūkesčiai dėl 2021 metų ketinamų aplankyti ugdymo įstaigų skaičiaus 

buvo viršyti daugiau nei 3 kartus. Todėl 2022 metais ketinama stiprinti DIABUSO komandą ir 

padėti kuo daugiau vaikų lengviau sugrįžti į mokyklą ar darželį išgirdus 1 tipo diabeto diagnozę. 
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Projektas „Pirmas sensorius“ 
 

2021 metais PIRMAS SENSORIUS ketino padėti 22 vaikams ir jaunuoliams, tačiau 
palengvino pirmąsias savaites net 63-ims vaikams ir jaunuoliams. Padovanotų jutiklių dėka 
piršteliai apsaugoti nuo daugiau nei 17 000 dūrių! 

Projekto savanoriai nukeliavo daugiau nei 1500 km. ir paskyrė virš 150 val. savo 
laisvalaikio. Naujai susirgusieji gavo pirmuosius jutiklius, o jų artimieji - emocinę pagalbą ir 
išsamią konsultaciją apie jutiklių naudojimą bei svarbius gyvenimo su 1 tipo diabetu 
momentus. 

 

Nuo 2021 m. rudens projektą PIRMAS SENSORIUS remia visame pasaulyje žinomas 

nuolatinių gliukozės jutiklių gamintojas „Dexcom“ ir dovanoja „Dexcom One pradedančiojo 

rinkinį“  todėl 2022 metais ketiname pirmuoju sensoriumi aprūpinti bent 170 vaikų ar 

jaunuolių, susirgusių 1 tipo diabetu ir gydytų Santaros bei Kauno klinikose. Vilniaus ir Kauno 

regionuose. 

  

Mokymai, seminarai 
 

2021 metais „gyvi“ seminarai vyko DIABITĖS šeimų išvykoje šiomis temomis: 

 Laura Gedgaudaitė („Cukrinė lapė“) „Dirbtinė kasa. Kas mūsų laukia rytoj?“. 

 Aistė Jakimavičiūtė Bikauskė „Užaugau su diabetu“. 

 Aušra Krivolap „Efektyvus diabeto valdymas. Ką reikėtų žinoti?“. 

Nuotoliniai seminarai: 

 Laura Gedgaudaitė „Išmaniųjų technologijų pritaikymas 1 tipo diabeto ligos valdymui: 

nuolatinis gliukozės jutiklis“ (2). 

 Aušra Krivolap „Efektyvus diabeto valdymas“ (4). 

 Jolanta Žilinskienė „Mano artimasis serga 1 tipo cukriniu diabetu. Ką turiu žinoti ir kaip 

galiu padėti?“ (3). 

 Roberta Naruševičiūtė „Saugi sportinė veikla 1 tipo cukriniu diabetu sergančiam 

vaikui“ (2). 

 Aušra Krivolap „1 tipo diabetu sergančio vaiko mityba“. 

Kopija tikra, turi prima facie galią
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 Laura Gedgaudaitė „Išmaniųjų technologijų pritaikymas 1 tipo diabeto ligos valdymui: 

Efektyvus uždaro ciklo dirbtinės kasos sistemų naudojimas“. 

 „Diabeto ratas“ su Kauno klinikų vaikų endokrinologijos skyriaus komanda. 

Dalį seminarų finansavo Neįgaliųjų reikalų departamentas prie SADM įgyvendinant 

Lietuvos diabeto asociacijos 2021 m. neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektą. 

2022 metais ketinama surengti 8 mokymus įvairiomis temomis, aktualiomis diabetu 

sergantiesiems ir jų artimiesiems.  

Kopija tikra, turi prima facie galią
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Renginiai 
 

DIABITĖS klubo Šeimų išvyka 

 

Kasmet organizuojamos DIABITĖS klubo šeimų išvykos, suburiačios 70-100 dalyvių, 
laukia tiek vaikai, tiek suaugusieji. Vaikai turi galimybę susitikti, pabendrauti, pabūti su kitais 
1 tipo cukriniu diabetu sergančiais bendraamžiais - laisvi, suprasti ir neišskirtiniai, - pasidalinti 
ligos valdymo patirtimi, pagerinti ligos valdymo įgūdžius, susipažinti su ligos valdymo 
naujovėmis. Suaugusieji ne tik integruojami į savipagalbos bendruomenę, kurios tikslas 
palaikyti ir padėti vieni kitiems nelengvoje kasdienybėje su diabetu, bet ir dalyvauja 
mokymuose, specialistų ligos valdymo naujovių pristatymuose, turi galimybę dalintis patirtimi 
siekiant geresnių ligos valdymo rodiklių, konsultuotis. Išvykos pabaigoje išvykos dalyviai 
išsiskirsto įgiję daugiau diabeto valdymo žinių, pasitikėjimo savo diabeto valdymo įgūdžiais, 
užmezgę naujas vertingas pažintis, tikėdami, kad gyvenimas su diabetu gali būti daug 
lengvesnis ir šviesesnis.  

 
Nepaisant pandemijos sukeltų iššūkių ir keliamų baimių, pavyko išlaikyti kasmetinę 

tradiciją ir 2021 metų DIABITĖS klubo šeimų išvyka jau antrus metus iš eilės sėkmingai įvyko 
„Dvarčėnų dvaro“ turizmo sodyboje. Kasmet daugėja naujai susirgusių diabetu vaikų ir 
jaunuolių ir didėja norinčių dalyvauti Šeimų išvykoje skaičius, todėl sodybai keliami 
reikalavimai dėl erdvios ir saugios teritorijos, patalpos seminarams ir edukacinėms veikloms, 
kokybiško valgiaraščio bei nakvynės vietų šeimoms. 

Renginyje dalyvavo 93 asm., 28 cukriniu diabetu sergančiųjų šeimos,  32 sergantieji 
cukriniu diabetu, iš jų 30 vaikų. Džiaugiamės, kad oras savaitgalį buvo puikus ir vaikai daug 
veiklų (tiek sportinių, tiek edukacinių) praleido lauke, o vakarais šeimos bendravo tarpusavyje, 
dalinosi patirtimi, patarimais prie laužo. Tėvams ir vyresniems vaikams vyko mokymai apie 
naujausias diabeto technologijas – didelio susidomėjimo sulaukęs Lauros Gedgaudaitės 
(„Cukrinė lapė“) seminaras „Dirbtinė kasa. Kas laukia mūsų rytoj?“, visuomet aktualūs ir 
laukiami slaugytojos - diabetologės Aušros Krivolap mokymai tema „Efektyvus diabeto 
valdymas. Ką reikėtų žinoti?“, nuo vaikystės 1 tipo cukriniu diabetu sergančios Aistės 
Jakimavičiūtės – Bikauskės pasidalinimai apie tai, koks buvo jos kelias ir patirti iššūkiai sergant 
diabetu.  

Taip pat sulaukėme diabeto valdymo priemonių atstovų, kurie pristatė diabeto 
valdymo priemones, pasirodžiusias technologijų ir priemonių naujienas, teikė individualias 
konsultacijas apie diabeto valdymo priemonių naudojimą.  

Laikas pralėkė žaibiškai ir atėjus laikui atsisveikinti dalyviai vylėsi, kad kitąmet išvyka 
truks ilgiau. 

Kopija tikra, turi prima facie galią
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Šeimų išvyką 2021 metais iš dalies finansavo Neįgaliųjų reikalų departamentas prie 
SADM įgyvendinant Lietuvos diabeto asociacijos 2021 m. neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo 
projektą. 
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Kiti renginiai klubo nariams: 

 2021 m. vasario 14 d. nuotolinė edukacija vaikams „Šventinio pabaisiuko kūrimas“; 

 2021 m. kovo 18 d. nuotolinė edukacija vaikams „Senojo Vilniaus paslaptys“; 

 2021 m. balandžio 3 d. nuotolinis protmūšis; 

 2021 m. birželio 6 d. pažintinė ekskursija – žygis pėsčiomis „Krioklių laiptais į geologinę 

praeitį“; 

 2021 m. rugsėjo 26 d. pažintinė ekskursija „Pelėdų parke“; 

 2021 m. spalio 17d. kartingų varžybos „Plytinės kartodrome“; 

 2021 m. lapkričio 14 d. Pasaulinės diabeto dienos proga ekskursija autobusu 

„Panemunės pilys“ 

 2021 m. gruodį įvyko 3 kalėdinės edukacijos, kurių metu 1 tipo diabetu sergantys vaikai 

ir paaugliai kūrė trijų rūšių kalėdinius papuošimus: Kalėdų vainiką, girliandą / 

papuošimą ir žaisliuką eglutei: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Planuojama, kad 2022 metais DIABITĖS šeimų išvyka vyks liepos mėn. 8 - 10 

dienomis. Taip pat klubas ketina organizuoti reguliarius edukacinius, pramoginius renginius 

vaikams, pažintines ekskursijas šeimoms bei Šv. Kalėdų šventę vaikams. 

Dalinamės renginių akimirkomis: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Kopija tikra, turi prima facie galią



 

14 
 

KLUBO „DIABITĖ“ VEIKLOS ATASKAITA. 2021 M. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Diabetu sergančių asmenų interesų atstovavimas 
valdžios institucijose 
 

2021 metais DIABITĖS atstovai gynė 1 tipo cukriniu diabetu sergančiųjų teises šiose 

darbo grupėse: 

 Cukrinio diabeto profilaktikos, diagnostikos ir gydymo stebėsenos taryba; 

 Darbo grupė dėl lėtinėmis neužkrečiamomis ligomis sergančių vaikų priežiūros ir 

pagalbos savirūpoje ugdymo įstaigose organizavimo; 

 Neįgaliųjų reikalų departamentas. 

 Sveikatos apsaugos ministerija, Švietimo ir sporto ministerija. 

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. 
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2022 metais ketiname ypatingą dėmesį skirti tam, kad cukriniu diabetu sergantys 

mažamečiai galėtų saugiai lankyti ugdymo įstaigas, o jų tėvai galėtų nenutrūkstamai ir ramiai 

dirbti. Aktyviai siekiame, kad Lietuvoje registruotos cukrinio diabeto priežiūros priemonės 

būtų kompensuojamos visiems, sergantiems 1 tipo cukriniu diabetu. 

Klubo finansai 
2021 m. gautos lėšos: 46 468,37 EUR 

 

2021 m. patirtos išlaidos: 36 022,63 EUR 

 

Nario mokestis
6%

Fizinių asmenų 
parama

19%

1,2 proc. GPM 
parama

12%

Juridinių asmenų 
parama

37%

Valstybės biudžeto 
lėšos
7% Vilniaus 

savivaldybės 
biudžeto lėšos

19%

Suteikta parama 
pinigais

3%

Projektų vykdytojų DU ir su 
juo susijusios sąnaudos

3%

Renginių dalyvių 
maitinimo sąnaudos

9%

Renginių dalyvių 
kanceliarinės sąnaudos

3%

Renginių dalyvių ūkinių 
prekių ir kt. inventoriaus 

sąnaudos
5%

Ryšių 
sąnaudos

5%

Medicininių prekių ir 
paslaugų sąnaudos 

15%

Renginių dalyvių kitų 
prekių ir paslaugų 

sąnaudos
49%

Transporto 
sąnaudos

1%

Administracinės 
sąnaudos

7%

Banko komisinių ir kitos 
finansinės sąnaudos

0%
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2022 m. planuojamas lėšų paskirstymas pagal projektus 

 

* dalinai finansuojama Neįgaliųjų reikalų departamento prie SADM įgyvendinant Lietuvos 

diabeto asociacijos 2022 m. neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektą. 

 

Diabusas
21%

Pirmas sensorius
17%

DIAlinija, DIAklasė, 
Dėmesinga tėvystė

26%

Emocinė pagalba, 
grupinės sesijos

6%

Šeimų išvyka*
15%

Mokymai ir 
seminarai*

2%
Kiti renginiai*

4%

Pirmininko DU
7%

Kalėdinės dovanėlės 
vaikams

2%
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Dėkojame kiekvienam parėmusiam 

Už finansinę paramą 
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Prisidėjusiems prie mūsų iniciatyvų 
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Už skirtą laiką 
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Klubo kontaktai 
 

Interneto svetainė 

www.diabite.lt  

Elektroninis paštas 

info@diabite.lt 

labas@diabite.lt 

renginiai@diabite.lt 

mokymai@diabite.lt 

pagalba@diabite.lt 

Facebook puslapis 

https://www.facebook.com/diabiteVilnius 

Uždara Fadebook grupė (tik klubo nariams) 

https://www.facebook.com/groups/diabite 

Linkedin puslapis 

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

Klubo buveinės adresas 

Juozapavičiaus g. 11-306, Vilnius 09311, Lietuva 

Klubo registracijos adresas 

Fabijoniškių g. 61-28, Vilnius 07110, Lietuva 

Telefonų Nr. 

+370 687 43633 (Eglė Baradinskienė) 

+370 699 67576 (Emocinė pagalba) 

Klubo rekvizitai 

Vaikų ir jaunimo diabeto klubas DIABITĖ 

Juridinio asmens kodas: 191878119 
Banko sąskaita: LT33 7300 0100 0244 9585 
Bankas: Swedbank, AB 
Banko kodas: 73000 
SWIFT kodas: HABALT22 
Paysera sąskaita: LT793500010006164513 

Bendraukime! 

Kopija tikra, turi prima facie galią
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