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VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „GEBU“ 

2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

Vilnius  

2018-03-23 Nr. 2018/03-01 

 

Šioje ataskaitoje pateikiami duomenys apie viešosios įstaigos „GEBU“ veiklą už 

ataskaitinį laikotarpį nuo 2018 m. sausio 1 dienos iki 2018 m. gruodžio 31 d.  

 

1. 2018 m. viešoji įstaiga „GEBU“  įgyvendino įstatų numatytus tikslus atliekant šias 

veiklas: 

1) Viešosios įstaigos „GEBU” parengtos projektų paraiškos: 

- 2018 metų visuomenės sveikatos priemonėms, finansuojamoms Vilniaus miesto 

savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšomis: 

•  „SAUGANTI ŠEIMA“. Prioritetinė kryptis - Vaikų ir jaunimo sveikatos 

išsaugojimas ir stiprinimas (jaunimo lytinis švietimas). 

• „(S)augančios bendruomenės: kompleksinis vaikų ir paauglių psichikos 

sveikatos stiprinimas“. Prioritetinė kryptis - Psichikos sveikatos stiprinimas. 

Krypties tema: 1.2. pagalba elgesio ir emocinius sutrikimus turintiems vaikams; 

- LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skelbtam nevyriausybinių organizacijų, 

dirbančių šeimos gerovės srityje, veiklos projektų konkursui: 

• „SAUGANTI ŠEIMA- VAIKYSTĖ BE SMURTO ”.  

 

2) Viešosios įstaigos „GEBU”  projektų finansavimas 

- LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos  nevyriausybinių organizacijų, dirbančių 

šeimos gerovės srityje,  projekto "SAUGANTI ŠEIMA 2018" įgyvendinimui 2018 m., 

skirta 5971 Eur. 

 

3)  Viešosios įstaigos „GEBU”  projektų įgyvendinimas 

 

- 2018 m. rugsėjo - gruodžio mėn.  vykdytas LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 

finansuotas šeimų stiprinimo projektas ,, SAUGANTI ŠEIMA 2018”.  

- Seminarai tėvams „Smurtas artimoje aplinkoje: atpažinimas ir pagalbos vaikams 

galimybės“. VISO  dalyvavo 77 dalyvių. 

- Mokymai tėvams pagal ugdomojo konsultavimo metodą „Vesk savo vaiką į 

sėkmę”. VISO - 8 dalyviai.  

- Pravesti Pozityvios tėvystės įgūdžių formavimo mokymai tėvams – 2 tėvų 

grupės. VISO -  27 dalyviai.  

- Pravesti Emocinio intelekto mokymai – 2 grupės, 22 dalyviai. 

- Pravesta viena. judesio terapijos grupė (24 val.) krizinį nėštumą patiriančioms 

besilaukiančiosioms moterims. VISO-  19 dalyvių.  

- Individualio konsultacijos – 20 vnt. 

 

2. Viešosios įstaigos „GEBU” veikla  viešinta interneto svetainėje adresu: 

http://www.gebu.lt/  bei partnerių svetainėse  
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3. Nuo 2011 m. gruodžio 19 d. Viešosios įstaigos vadovė yra Goda Kaniušonytė ( 

Viešosios istaigos „GEBU“ visuotinio dalininku susirinkimo Protokolas 2011-12- 05 d. 

Nr. Vds – 0006)  

Įstaigos dalininkai yra Goda Kaniušonytė, Inga Truskauskaitė-Kunevičienė ir Lina 

Gervinskaitė-Paulaitienė. 

 

4. Viešosios įstaigos gautos lėšos ir jų šaltiniai per ataskaitinį laikotarpį: 

- LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos valstybės biudžeto lėšos - 5971 Eur. 

- PARAMA 2%  - 293,23 Eur.  

 

5. Per ataskaitinį laikotarpį viešoji įstaiga „GEBU” neįgijo ir neperleido ilgalaikio turto. 

 

6. Viešosios įstaigos „GEBU” darbuotojų skaičius ataskaitinio laikotarpio pradžioje (2018-

01-01): 4 (penki darbuotojai). Viešosios įstaigos „GEBU” darbuotojų skaičius 

ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2018-12-31): 4 (keturi darbuotojai). 2018-12-31 

viešosios įstaigos „GEBU” darbuotojų sudėtis pagal preigas buvo toks: (1) įstaigos 

vadovas, (3) projektų vadovės.  

 

 
Įstaigos vadovė                                                                              Goda Kaniušonytė 


