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VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „GEBU“ 

2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

Vilnius  

2021-04-23 Nr. 2020/04-01 

 

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

laikotarpį nuo 2020 m. sausio 1 dienos iki 2020 m. gruodžio 31 d.  

 

1. 2020 m. viešoji įstaiga „GEBU“  įgyvendino įstatų numatytus tikslus atliekant šias veiklas: 

1) Viešosios įstaigos „GEBU” parengtos projektų paraiškos: 

 

- LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skelbtam nevyriausybinių organizacijų 

konkursui: 

• „SAUGANTI ŠEIMA. PAŽINTI, SUPRASTI,  PADĖTI” „Smurtinio elgesio 

mažinimas, teikiant pagalbą smurtaujantiems ir/ar alkoholį vartojantiems asmenims“ 

- LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skelbtam nevyriausybinių organizacijų 

konkursui: 

• „Išmokime gyventi be smurto”; 

• „Smurtinio elgesio mažinimas, teikiant pagalbą smurtaujantiems ir/ar alkoholį 

vartojantiems asmenims“ 

 

2) Viešosios įstaigos „GEBU”  projektų finansavimas 

- Iš LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos lėšų projekto „Smurtinio elgesio mažinimas, 

teikiant pagalbą smurtaujantiems ir/ar alkoholį vartojantiems asmenims“ įgyvendinimui 

2020 m., skirta  29573,44 Eur. 

- LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos lėšų projekto „SAUGANTI ŠEIMA. PAŽINTI, 

SUPRASTI,  PADĖTI” įgyvendinimui 2020 m., skirta 6000 Eur. 
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3)  Viešosios įstaigos „GEBU”  projektų įgyvendinimas 

- 2020 m. kovo - gruodžio mėn.  vykdytas LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 

finansuotas projektas ,, SAUGANTI ŠEIMA. PAŽINTI, SUPRASTI,  PADĖTI ”.  

- Praktinis seminaras tėvams tema: „Netinkamas vaikų elgesys ir pozityvi disciplina“. 

Vyko 10 seminarų. VISO dalyvavo 134 dalyviai. 

- Pravesti Pozityvios tėvystės įgūdžių formavimo mokymai tėvams. Vyko 3 tėvų 

grupės. VISO -  37 dalyviai.  

- Individualios psichologo konsultacijos – 25 vnt., Pagalbą gavo 9 asmenys. 

- 2020 m. kovo - gruodžio mėn.  vykdytas LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 

finansuotas projektas „Smurtinio elgesio mažinimas, teikiant pagalbą smurtaujantiems ir/ar 

alkoholį vartojantiems asmenims“. 

- Projekto siekis vykdyti pakartotinio smurto prevenciją, ugdyti taikius konfliktų sprendimo 

įgūdžius, pozityvias vertybines nuostatas, bei gebėjimą prisiimti atsakomybę už savo elgesį. 

- Intervencinė programa artimoje aplinkoje smurtaujantiems asmenims, 2020 vasario- 

gruodžio mėnesiais, vyko individualūs ir grupiniai užsiėmimai: Kareivių g. 1, 

Vilnius, Polocko g. 13-10,Vilnius ir nuotoliniu būdu. VISO dalyvavo 20 dalyvių. 

- Pozityvios tėvystės įgūdžių ugdymo mokymų grupė tėvams (3 grupės), Vilniaus Šv. 

Kristoforo progimnazija,  Kalvarijų g. 87, Vilnius ir nuotoliniu būdu. VISO dalyvavo 

26 dalyviai. 

- Teisininko konsultacijos, 2020 vasario- gruodžio mėnesiais, Kareivių g. 1, Vilnius, 

Polocko g. 13-10,Vilnius ir nuotoliniu būdu. VISO dalyvavo 19 dalyvių. 

- Psichologo konsultacijos, 2020 vasario-gruodžio mėnesiais, Kalvarijų 159, 7 kab, 

Vilnius ir nuotoliniu būdu. VISO dalyvavo 19 dalyviai.  

- Individuali priklausomybės konsultantų pagalba, 2020 vasario - gruodžio mėnesį, 

vyko individualios konsultacijos su žalingai alkoholį vartojančiais asmenimis: Ulonų 

g. 8A, Alytus, Polocko g. 13-10,Vilnius ir nuotoliniu būdu. VISO dalyvavo 126 

dalyviai. 

- Grupiniai priklausomybės konsultantų užsiėmimai: Algirdo g. 20. VISO dalyvavo 24 

dalyviai. 

 

2. Viešosios įstaigos „GEBU” veikla  viešinta interneto svetainėje adresu: http://www.gebu.lt/  

bei partnerių svetainėse  

3. Nuo 2011 m. gruodžio 19 d. Viešosios įstaigos vadovė yra Goda Kaniušonytė ( Viešosios 

istaigos „GEBU“ visuotinio dalininku susirinkimo Protokolas 2012-01- 20 d. Nr. Vds – 

0007)  

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 – 35573,44 Eur. 

- PARAMA 2%  - 195,73 Eur.  

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

6. Viešosios įstaigos „GEBU” darbuotojų skaičius ataskaitinio laikotarpio pradžioje (2020-01-

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

laikotarpio pabaigoje (2020-12-31): 4 (keturi darbuotojai). 2020-12-31 viešosios įstaigos 

„GEBU” darbuotojų sudėtis pagal pareigas buvo toks: (1) įstaigos vadovas, (3) projektų 

vadovės.  

 

 
Įstaigos vadovė                                                                              Goda Kaniušonytė 


