Kauno klubas “Likimo draugai”
Veiklos ataskaita 2021 m.

BENDRA INFORMACIJA
Kauno klubas „Likimo draugai“ – asociacija, ne pelno organizacija, kodas 135705989,
įregistruota 2001m. sausio 30 d. Kauno miesto Mero potvarkiu Nr. 26.
Steigėjai: fiziniai asmenys.
Asociacijos nariai: 65 nariai.
Klubas vienija Lietuvos Respublikos piliečius su psichikos sutrikimais ar sergančius psichikos liga.
Klubas vienija 65 narius, iš kurių 54 - neįgalieji, 11- šeimų narių. Klube sergantieji psichikos
ligomis sprendžia savo problemas, susijusias su ligos stigmatizacija, užimtumo trūkumu,
savipagalbos poreikiu ir daugeliu kitų.
Veiklos vykdymo adresas: Rasytės g. 10A, Kaunas. Patalpas suteikė Kauno miesto savivaldybė
pagal panaudos sutartį Nr. 8R-969, 2019-12-31 panaudos sutartis atnaujinta ir pratęsta.
Teikiamos šios paslaugos:
•

Tarpininkavimo ir atstovavimo - sprendžiam įvairias asmens problemas, tarpininkaujam tarp
asmens ir institucijų;

•
•
•
•
•
•
•

Sociokultūrines paslaugas - organizuojam vasaros poilsį, laisvalaikio organizavimą;
Socialinės reabilitacijos – ugdome socialinius ir savarankiško gyvenimo įgūdžius dienos
centre;
Neformalaus ugdymo – padedame įgyti kompiuterinio raštingumo įgūdžių;
Psichologo individualias konsultacijas;
Asmeninio asistento pagalbą;
Meninių bei kitų gebėjimų lavinimo meno ir kultūros kolektyvuose;
Sportinių gebėjimų lavinimą.

Tikslas – vykdyti neįgaliųjų integraciją į visuomenę.
Vizija – lygios galimybės žmonėms su negalia aktyviai dalyvauti visose visuomenės gyvenimo
srityse
Informacija apie įsigytą ir perleistą ilgalaikį turtą per 2021 metus
2021 metais įsigytas ilgalaikis turtas – 2 kompiuteriai.

Duomenys apie vadovą, išlaidos vadovo darbo užmokesčiui ir kitoms vadovo išmokoms
Per ataskaitinius metus pirmininkei Jolantai Stankūnienei priskaičiuotos sumos, susijusios su darbo
santykiais 4993 Eurai.

Kopija tikra, turi prima facie galią

VEIKLA IR VYKDYTI PROJEKTAI
Įgyvendintas 2021 m. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektas,
kuriam skirtos Valstybės biudžeto lėšos ir Kauno miesto savivaldybės biudžeto lėšos. Teikėme
dienos užimtumo paslaugas (savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymas, palaikymas, bendravimas
grupėse, rankdarbių užsiėmimai,
relaksacija, meninių bei sportinių gebėjimų lavinimas);
individualią pagalbą (pavėžėjimo paslaugas, psichologinį konsultavimą). Klubas dalyvavo "Maisto
banko" akcijoje, lankė kultūrinius renginius, savarankiškumo įgūdžius vasaros stovykloje
Šventojoje lavino 12 neįgaliųjų, organizavo edukacines išvykas, rengė ansamblio koncertus,
dalyvavo dainų šventėje "Uždainuokime kartu". „Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems
bendruomenėje“ projektas tęsiamas ir 2022 metais.
Nuo 2020 m. balandžio mėnesio klubas sudarė partnerystės sutartį ir dalyvauja Europos Sąjungos
struktūrinių fondų finansuojamo projekto įgyvendinime „Nuo globos link galimybių:
bendruomeninių paslaugų plėtra“ ir teikia socialinių dirbtuvių paslaugas neįgaliesiems.
Klubas 2021 m. Socialinėse dirbtuvėse gamino odos dirbinius, lankstė dėžutes, sistemino duomenis
ir gavo pajamų iš tokio pobūdžio veiklos – 8409 eurus. Klubas veiklą vykdė ir karantino metu.
Asociacijos gautos ir panaudotos lėšos per finansinius metus ir jų šaltiniai:
Lėšų šaltiniai

Gautos lėšos, Eurais

Panaudotos lėšos, Eurais

Neįgaliųjų reikalų departamentas (ESFA)

57983

61316

Valstybės biudžetas

41623

41623

Kauno miesto savivaldybė

8325

8325

Užimtumo tarnyba (darbo užmokesčio subsidija)

5786

5786

Subsidija

10000

9233

Nario mokestis, kiti šaltiniai

562

0

Iš fizinių asmenų gauta parama ir 2 proc. GPM

2011

2011

Pardavimų pajamos

8409

4734

IŠ VISO:

134699

133028

Gauta ir panaudota LPF „Maisto banko“ parama – 18659 eurai, VŠĮ „Laisvės TV“ – 235 eurai ir
VŠĮ „Teatro dienos“ skyrė bilietus į koncertus už 1520 eurų.

Lėšos panaudotos,
įgyvendinant įstatuose numatytus veiklos tikslus: darbo užmokesčiui,
socialiniam draudimui – 102499 eurai, prekėms ir paslaugoms - 25831 eurai (paslaugoms,
konsultavimo paslaugoms, transporto nuomos,
kuro, ryšių, maitinimo išlaidoms, patalpų
eksploatavimui, priemonėms, įrangai, ilgalaikio turto įsigijimui, remontui, turto, banko
mokesčiams). Parduotų gaminių ir paslaugų savikainai – 4734 eurus.

Pirmininkė

Jolanta Stankūnienė
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