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2016 METŲ ĮSTAIGOS VEIKLOS ATASKAITA

2017-03-01

Skelbiame 2016 metų veiklos ataskaitą. Remiantis Viešųjų įstaigų įstatymo 12 str., visos viešosios
įstaigos tokią ataskaitą kasmet privalo skelbti savo interneto svetainėje ir perduoti Juridinių asmenų
registrui.
1) informacija apie viešosios įstaigos veiklos tikslus ir pobūdį, veiklos tikslų įgyvendinimą ir
veiklos rezultatus per finansinius metus, veiklos planus ir prognozes ateinantiems finansiniams
metams;
Pagrindiniai įstaigos tikslai yra:
1. teikti psichosocialines paslaugas psichikos problemų turintiems asmenims ir jų šeimos
nariams;
2. sudaryti sąlygas savanoriškai veiklai;
3. teikti konsultavimo ir mokymo paslaugas psichikos problemų turintiems asmenims ir jų
šeimos nariams;
4. teikti konsultavimo ir mokymo paslaugas profesionalams, dirbantiems psichikos sveikatos
priežiūroje;
5. organizuoti ir vykdyti kryptingą, į poreikius orientuotą psichikos problemų turinčių asmenų
užimtumą;
6. organizuoti ir vykdyti psichologinių ir socialinių krizių prevenciją ir kt.
Veiklos tikslų įgyvendinimas ir veiklos rezultatai per 2016 m.
1.
Psichosocialinės paslaugos buvo suteikiamos 24 psichikos sveikatos problemų turintiems
asmenims ir 8 jų šeimų nariams.
2.
Tęsiamas darbas įstaigoja formuojant sąlygas savanoriškai veiklai – įvyko 12 susitikimų,
Savanorių įstaigoje skaičius - 4
3.
Konsultavimo ir mokymo paslaugos psichikos problemų turintiems asmenims ir jų
šeimos nariams - Vidutiniškai 1 kliento konsultavimui ir įgūdžių formavimui bei mokymams
buvo skirta 30 val. Viso – 960 val/metus
4.
Tęsiamas darbas įstaigoje formuojant konsultavimo ir mokymo paslaugų profesionalams,
dirbantiems psichikos sveikatos priežiūroje strategiją– įvyko 36 susitikimai iš kurių 12 vyko
dalyvaujant dalininkams. Dalininkų iniciatyva teiktos intervizijos ir supervizijos paslaugos
įstaigos darbuotojams.
5.
Kryptingas, į poreikius orientuotas psichikos problemų turinčių asmenų užimtumas –
suorganizuota ir įvykdyta 12 klientų grupės susitikimų, iš kurių 2 skirti kalendorinėms metų
šventėms paminėti (Šv. Velykoms ir šv. Kalėdoms)
6.
organizuoti ir vykdyti psichologinių ir socialinių krizių prevenciją ir kt. – teiklos
paslaugos kliento namuose - vidutiniškai 12 val vienam klientui, teikta kliento palydėjimo ir
interesų atstovavimo teisme, kitose apgyvendinimo, socialinių ir/ar sveikatos paslaugų
įstaigose – vidutiniškai 12 val. vienam klientui.
Ateinančiais 2017 metais planuojama tęsti pradėtus darbus, esminių veiklos pokyčių
nenumatoma.
1 iš 3

2) viešosios įstaigos dalininkai ir kiekvieno jų įnašų vertė finansinių metų pradžioje ir pabaigoje,
dalininkų kapitalo dydis finansinių metų pradžioje ir pabaigoje:
Įnašų vertė metų
pradžioje
0
0
0
0
0

Polina Šedienė
Irina Šiaudvytienė
Almanė Pakrijauskaitė
Elisabeth Antonia Gualtherie van Weezel
IŠ VISO:

Įnašų vertė metų
pabaigoje
0
0
0
0
0

3) viešosios įstaigos gautos lėšos ir jų šaltiniai per finansinius metus ir šių lėšų panaudojimas:
Gautos
Fizinių asmenų parama
Juridinių asmenų parama (STICHTING SOCIALE ONTWIK)
GPM 2 proc. parama
IŠ VISO:

2016 metais
0,00 €
4900 €
0,00 €
4900 €

Panaudojimas
2016 metais
5268,07 €
32,10 €
192,04 €
163,66 €
5655,87 €

Darbuotojų išlaikymo išlaidos
Ryšių
Transporto išlaidos
Kitos išlaidos
IŠ VISO:

4) informacija apie viešosios įstaigos įsigytą ir perleistą ilgalaikį turtą per finansinius metus;
Per finansinius metus Įstaiga ilgalaikio turto neturėjo, neįsigijo ir neperleido.
5) viešosios įstaigos sąnaudos per finansinius metus, iš jų – išlaidos darbo užmokesčiui;
Sąnaudos iš viso:
Iš jų darbo užmokesčiui

2016 metai
5655,87 €
5268,07 €

6) viešosios įstaigos darbuotojų skaičius finansinių metų pradžioje ir pabaigoje;
Darbuotojų skaičius metų pradžioje
Darbuotojų skaičius metų pabaigoje

2016 metai
2
5

7) viešosios įstaigos sąnaudos valdymo išlaidoms;
Sąnaudos valdymo išlaidoms

2016 metai
0,00 €
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8) duomenys apie viešosios įstaigos vadovą, įstaigos išlaidos vadovo darbo užmokesčiui ir kitoms
viešosios įstaigos vadovo išmokoms;
2016 metai
Įstaigos vadovas
Inga Dulinskienė
Išlaidos vadovo darbo užmokesčiui
0,00 €
Išlaidos kitoms vadovo išmokoms
0,00 €
9) viešosios įstaigos išlaidos kolegialių organų kiekvieno nario darbo užmokesčiui ir kitoms
įstaigos kolegialių organų narių išmokoms;
2016 metai
Išlaidos kolegialių organų darbo užmokesčiui
0,00 €
Išlaidos kitoms kolegialių organų išmokoms
0,00 €
10) viešosios įstaigos išlaidos išmokoms su viešosios įstaigos dalininkais susijusiems asmenims,
nurodytiems šio Įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje.
2016 metai
Išlaidos su dalininkais susijusiems asmenims
0,00 €

Direktorė

Inga Dulinskienė
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