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LIETUVOS ASOCIACIJOS „GYVASTIS“ 
2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA



Lietuvos asociacijos „Gyvastis” veiklos ataskaita jau antrą kartą pateikiama kitokiu
formatu, nei buvome įpratę anksčiau. Šie metai buvo įtempti, sudėtingi, kupini nežinios ir
baimės, tuo pačiu turėjome perorientuoti savo veiklas, daug ko išmokti.  
Apžvelgdami per metus atliktus darbus, galime pasidžiaugti, kad buvome aktyvūs,
sprendėme iškilusias problemas, nors ne visuomet tai atnešdavo norimus ar greitus
rezultatus. Nepaisant pasaulį užklupusios Covid-19 pandemijos, savo kasdienes veiklas
vykdėme prisitaikę prie naujos realybės iššūkių, savo dienas papildę nuotoliniais
posėdžiais, virtualiais susitikimais su institucijomis, spręsdami mūsų atstovaujamiems
asmenims aktualius klausimus, susijusius su sveikatos ir socialinių paslaugų prieinamumu
dializuojamiems, laukiantiems transplantacijos ir asmenims, gyvenantiems su persodintais
organais.
Šiems metams keliame dar ambicingesnius tikslus. Siekiame:
1. ŠVIESTI VISUOMENĘ ORGANŲ DONORYSTĖS TEMA, KAD DONORYSTĖS IR
TRANSPLANTACIJOS PROCESAS SUAKTYVĖTŲ, 
2. KAD PACIENTUI BŪTŲ SKIRIAMAS JAM TINKAMIAUSIAS GYDYMO BŪDAS, 
3.INICIJUOTI POKYČIUS VAISTŲ POLITIKOJE, KAD VAISTŲ PRIEMOKOS
MAŽĖTŲ,
4.STIPRINTI BENDRADARBIAVIMĄ SU VALSTYBINĖMIS INSTITUCIJOMIS,
SAVIVALDYBĖMIS, SIEKIANT „GYVASTIES” KAIP LYGIAVERČIO PARTNERIO
STATUSO.
5. „GYVASTIES” ĮTAKOS, KOMPETENCIJŲ STIPRINIMO.

Dėkojame Jums visiems už pasitikėjimą ir palaikymą. Tik susivieniję mes galime pasiekti
daugiau, kad mūsų bendruomenės balsas būtų išgirstas. 
Ačiū padedantiems rinkti 1,2 proc., kurie panaudojami „Gyvasties“ vykdomoms veikloms. 
Ačiū tiems, kas bendrauja su žiniasklaida. 
Ačiū „Gyvasties“ komandai ir savanoriams.

Aušra Degutytė

Brangūs „Gyvasties” bendruomenės nariai,

Aušra Degutytė 
Lietuvos asociacijos „Gyvastis” prezidentė



 propaguoti organų donorystę, skleisti informaciją apie asociacijos veiklą;
 atstovauti ir ginti savo narių interesus; 
burti tos pačios nelaimės ištiktus žmones, psichologinė pagalba pacientams ir jų
artimiesiems; 
vykdyti švietėjišką veiklą.

įgyvendinti programas propaguojančias organų donorystę;
tobulinti asociacijos veiklos strategiją ir taktiką;
savo veikla padėti dializuojamiems, laukiantiems transplantacijos ir gyvenantiems su
persodintu organu pacientams
vykdyti socialines programas ir projektus;
bendradarbiauti su įvairiomis šalies valstybinėmis, savivaldos, nevyriausybinėmis
organizacijomis ir tarptautinėmis organizacijomis;
teikti pasiūlymus lr seimui, vyriausybei, kitoms institucijoms, svarstant ir priimant naujus,
keičiant ir papildant jau priimtus teisės aktus, susijusius su organų donoryste,
dializuojamais, laukiančiais transplantacijos, po transplantacijų gyvenančiais pacientais,
transplantacijos procesu.

2021 m. tęsiame 2020 m. pradėtus darbus, vykdome finansuotus projektus, siekdami
įgyvendinti projektuose numatytus tikslus. Daugiau dėmesio planuojame skirti:
šviesti visuomenę organų donorystės tema, kad donorystės ir transplantacijos procesas
suaktyvėtų, 
siekti pokyčių vaistų politikoje, 
stiprinti atstovavimą regionuose;
pacientui tinkamiausio gydymo būdo prieinamumo didinimui;
vystyti glaudesnį bendradarbiavimą tarp valstybės, savivaldybių ir kitų viešo sektoriaus
įstaigų ir nevyriausybinių organizacijų;
dalyvauti sprendimų priėmime, atliekant stebėseną ir teikiant pasiūlymus teisės aktams,
susijusiems su sveikatos ir socialine gerove mūsų atstovaujamiems asmenims;
„Gyvasties”, jos įtakos ir kompetencijų stiprinimo;
skirti savo dėmesio kitiems aktualiems klausimams. 

Lietuvos asociacija „Gyvastis“ įkurta 1993 m. Savanoriška, nesiekianti pelno organizacija,
kuri vienija žmones, sergančius inkstų (nefrologinėmis) ligomis, gyvenančius persodintų
organų (inkstų, širdies, plaučių, kepenų ar kt.) dėka ar laukiančius transplantacijos,
ligonių artimuosius, medikus.

Vadovaujamės Lietuvos asociacijos „Gyvastis” įstatais, kuriuose numatyti asociacijos 

Tikslai:

Uždaviniai:

PRIORITETINĖS VEIKLOS KRYPTYS 2021 m.
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VADOVAUJANTIS „GYVASTIES”
TIKSLAIS IR UŽDAVINIAIS PER

2020 M. ĮVYKO: 
 

„Gyvasties“ tarybos
narių posėdžiai 

1 Visuotinis
„Gyvasties“ narių

susirinkimas

2020 metais veiklą tęsė 2017-01-29 išrinkta
„Gyvasties” Taryba:
Aušra Degutytė, Audronė Tutlienė (Tarybos
pirmininkė), Nina Balechova, Daiva Dragūnienė,
Vitas Jabonskis, Irma Juodienė, Egidijus
Kalinaitis, Ilona Masaitienė.
Gautas Ninos Balechovos atsistadydinimo iš
Tarybos narių prašymas 2020-08-03.
Perrinkimas nebuvo organizuotas.

Lietuvos asociacijos „Gyvastis“ prezidentė – 
Aušra Degutytė.



Tarybos narių posėdžiai 2020 metais

Lietuvos asociacija „Gyvastis”  (191609186) vienija 2 skyrius ir 5
asocijuotus narius:

 



Kauno regioniniam biomedicininių tyrimų etikos komitetui; 
Nacionalinei nevyriausybinių organizacijų koalicijai;
LR sveikatos apsaugos ministerijos Tarpinstitucinės derybų dėl vaistinių
preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kainų nustatymo komisijai;
LR sveikatos apsaugos ministerijos darbo grupei „Dėl ligoninių priėmimo-
skubiosios pagalbos skyrių tinklo ir infrastruktūros modernizavimo“;
Darbo grupė „Lietuvos medicinos normos MN90:2014 „Gydytojas vaikų
nefrologas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ pakeitimo projektui
parengti“;
Darbo grupė „Lietuvos medicinos normos MN50:2014 „Gydytojas nefrologas.
Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ pakeitimo projektui parengti“; 
Asmens sveikatos priežiūros naujų paslaugų vertinimo komitetas.

Lietuvos asociacija „Gyvastis“ aktyviai bendradarbiauja su Lietuvos ir su
Europos pacientų bei neįgaliųjų organizacijomis. 

„Gyvastis“ yra šių organizacijų narė:

1. Lietuvos pacientų organizacijų atstovų tarybos (LPOAT, www.pacientutaryba.lt);
2. Lietuvos negalios organizacijų forumo (LNF, www.lnf.lt);
3. Europos nefrologinių pacientų federacijos narė (CEAPIR, www.ceapir.org);
4. Europos žmonių su persodintomis širdimis ir plaučiais federacijos (European Heart
and Lungs Transplant Federation,  http://www.ehltf.org/
5. Pasaulinės transplantuotųjų žaidynių federacijos (World Transplant Games
Federation, www.wtgf.org)
6. Europos dializuojamųjų ir transplantuotųjų žaidynių federacijos narė (European
Transplant & Dialysis Games).
7. Per CEAPIR ir Lietuvos pacientų atstovų organizacijų tarybą (LPOAT)  priklauso
Europos pacientų forumui.

„Gyvastis“ – LPOAT valdyboje.

Bendradarbiavimas ir informacijos kaita sergantiems sunkiomis ligomis
aktualiais klausimais. Deleguoti LPOAT, „Gyvasties“ atstovai 2020 m. buvo
darbo grupių/komisijų nariais:



PROJEKTŲ RENGIMAS IR ĮGYVENDINIMAS
 

2020 m. teikėme paraiškas ir įgyvendinome (įgyvendiname) šiuos
projektus:

I. NEĮGALIŲJŲ ASOCIACIJŲ VEIKLOS RĖMIMO 2020
METAIS PROJEKTAS (NEĮGALIŲJŲ REIKALŲ
DEPARTAMENTAS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR
DARBO MINISTERIJOS) 



48626,00 Eur



Neįgaliųjų teisių gynimas
Nuolatinio pobūdžio atstovavimas

Vykdytas teisių gynimas ir atstovauti neįgalieji valstybės,
savivaldybių institucijose bei įstaigose, valstybės, savivaldybių

institucijų bei įstaigų darbo grupėse ir kt.: 

Dalyvavimas darbo grupių, komisijų, tarybų veikloje:

• LR Prezidentūros darbo grupė, skirta organų donorystei skatinti (2 atstovai, 2
posėdžiai);
• SAM Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisija (1 atstovas, 9 posėdžiai); 
• SAM darbo grupė „Dėl ligoninių skubios pagalbos skyrių tinklo ir infrastruktūros
modernizavimo“  (1 atstovas, 3 posėdžiai);
• SAM Tarpinstitucinė derybų dėl vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių
kainų nustatymo komisija (1 atstovas, 22 posėdžiai);
• 2020 m. sudaryta SAM Organų donorystės skatinimo ir organizavimo stebėsenos
taryba (1 atstovas, 5 posėdžiai);
• Pateikta kandidatūra ir patvirtinta į SAM Asmens sveikatos priežiūros paslaugų
vertinimo komitetą (1 atstovas, 6 posėdžiai);
• Pateiktas „Gyvasties“ atstovas kandidatu į LRS Nacionalinės sveikatos tarybos
narius;
• Pateikta „Gyvasties“ atstovo kandidatūra Neįgaliųjų reikalų tarybai;
• Dalyvavimas Nacionalinės sveikatos tarybos posėdyje  „COVID – 19 PANDEMIJOS
IŠŠŪKIAI IR GALIMYBĖS“;
• Dalyvavimas Kauno regioniniame biomedicininių tyrimų etikos komiteto veikloje,
atstovaujant pacientams (1 atstovas, 11 posėdžių).



Atstovavimas, dalyvavimas kitų NVO veikloje:

•Dalyvavimas „Lietuvos negalios organizacijų forumo“ renginiuose/susitikimuose,
atstovaujant asociacijos „Gyvastis“ nariams (10 renginių, susitikimų);
• Dalyvavimas Lietuvos pacientų organizacijų atstovų tarybos veikloje, atstovaujant
asociacijos „Gyvastis“ nariams (6 renginiai, susitikimai);
•Dalyvavimas nacionalinės NVO koalicijos veikloje, atstovaujant  pacientų bei 
 asociacijos „Gyvastis“ nariams (9 renginiai);
•Dalyvavimas LNF mokymų cikle „Atsakomybė bendruomenei, atstovaujant
profesionaliai ir etiškai" mokymuose tema „Viena bendruomenė: skirtingos
galimybės, iššūkiai ir poreikiai". „Gyvastis“ pristatė atstovaujamų žmonių negalią; 
•Dalyvavimas LŽNS mokomojo modulio „Bendravimo su žmonėmis turinčiais
negalią ypatumai“ pristatyme;
•Dalyvavimas LŽNS mokymuose „NVO stiprinimas, plėtojant jų institucinius
gebėjimus ir paslaugų teikimą. Paslaugų žmonėms su negalia plėtotė Lietuvoje“;
• Dalyvavimas LNF nuotoliniuose mokymuose „Rinkimų prieinamumas. Kaip
galime pasiruošti?“;
• Dalyvavimas LNF mokymuose  „Rinkėjų su negalia teisių užtikrinimas
rinkimuose“;
•Dalyvavimas mokymuose „Lyderystės vaidmuo NVO sektoriuje“ (organizatorius
LŽNS);
•Dalyvavimas mokymuose „Kaip elgtis prižiūrint sunkius ligonius namuose“
(organizatoriai Lietuvos aktyvios reabilitacijos asociacija kartu su VšĮ Žinių
laboratorija „Empatija”.



Susitikimai, dalyvavimas, pateikti pasiūlymai atstovaujant
„Gyvasties“ bendruomenės narių interesams:

• Susitikimas su Nacionalinio  transplantacijos biuro prie SAM paskirtu direktoriumi
aptarti situaciją ir tolesnį bendradarbiavimą (2 atstovai);
• Susitikimas su Baxter atstovais dėl peritoninės dializės situacijos;
• Susitikimas su Diaverum atstovais dėl hemodializės situacijos;
• LRS Antikorupcijos komisijos posėdyje 2020-09-16, per LPOAT pristatytos
„Gyvasties“ atstovaujamų pacientų problemos;
• Dalyvavimas MRU nuotolinėje konferencijoje Sveikatos sistemos vystymo
perspektyvos (3 dalyviai);
• LRS Sveikatos reikalų komiteto posėdis (Sveikatos apsaugos ministerijos informacija
apie Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo Nr. I-
1562 2, 7, 8, 13, 20 straipsnių ir V skyriaus pakeitimo įstatymo („žalos be kaltės“
modelio) įgyvendinimą);
• Dalyvavimas Nacionalinio transplantacijos biuro organizuotame žurnalistų
apdovanojimų renginyje;
• Dalyvavimas mokymuose „Veiklos skaidrumo, atskaitomybės kompetencijų bei
nuotolinio darbo gebėjimų stiprinimo mokymai“;
• Pateikti pasiūlymai SAM dėl Mirusio žmogaus audinių ir organų donorystės paslaugų,
paėmimo ir paskirstymo koordinavimo tvarkos aprašo;
• Pateikta paraiška ir gautas patvirtinimas Google for Nonprofits programai, dalyvauta
mokomajame webinare;
• Dalyvavimas mokymuose „Kaip atpažinti melagingą informaciją ir įtikinamai
papasakoti tiesą“ (organizatoriai TECHSOUP EUROPE kartu su Europos politikos
analizės centru CEPA);
• Pateiktas pasiūlymas LR Prezidentui dėl LR Sveikatos draudimo įstatymo pakeitimo.



Parengti raštai, pasiūlymai valstybinėms ir kt. institucijoms
 

Dėl vaistų:

• Raštas SAM, VLK, Kompensuojamų vaistų komisijai DĖL IMUNOSUPRESINIO
VAISTO CELLCEPT PRIEMOKŲ (2020-03-03);
• Raštas SAM, VLK, Kompensuojamų vaistų komisijai DĖL IMUNOSUPRESINIŲ
VAISTŲ PRIEMOKŲ (2020-03-12);
• Raštas SAM, VLK, Kompensuojamų vaistų komisijai DĖL TACROLIMUS PRIEMOKŲ
(2020-04-15);
• Raštas LR Prezidentui DĖL KOMPENSUOJAMO VAISTO TACROLIMUS PRIEMOKŲ
(2020-04-22);
• Raštas Lietuvos vaistinių asociacijai DĖL IMUNOSUPRESINIŲ VAISTŲ ATSARGŲ
(2020-03-30);
• Raštas SAM, VLK, Kompensuojamų vaistų komisijai DĖL VAISTINIO PREPARATO
CINACALCET (2020-04-24);
• Raštas LRV Ministrui Pirmininkui DĖL PRIĖMIMO DĖL IMUNOSUORESINIŲ
VAISTŲ PRIEMOKŲ (2020-06-18);
• Raštas SAM ministrui DĖL PRIĖMIMO DĖL IMUNOSUORESINIŲ VAISTŲ
PRIEMOKŲ (2020-06-18);
• Kreipimasis į Novartis dėl imunosupresinio vaisto Myfortic priemokos (2020-03-23);
• Kreipimasis į Roche dėl imunosupresinio vaisto Cell Cept priemokos (2020-03-23);
• Pateiktas raštas VLK, SAM dėl vaistų Tacrolimus priemokų;
• Susitikimas ir raštas LR Seimo nariui R. Šarknickui dėl kompensuojamų vaistų priemokų.



Dėl socialinių paslaugų atstovaujamiems asmenims:
 

• Raštas savivaldybėms, dializių įstaigoms KREIPIMASIS DĖL DIALIZUOJAMŲ
PACIENTŲ PAVĖŽĖJIMO Į/IŠ DIALIZĖS ĮSTAIGŲ (2020-03-23); 
• NRD pateikti siūlymai dėl ženklo „Neįgalusis“  (2020-03-24);
• NRD pateikti siūlymai dėl socialinės reabilitacijos neįgaliesiems bendruomenėje
projekto; 
• LNF LR vyriausybei „Dėl negalios bendruomenei aktualių klausimų priežiūros“ įtraukti
2 „Gyvasties“ bendruomenei aktualūs klausimai: dėl ribotų galimybių sunkiai judantiems
dializuojamiems atvykti į dializės įstaigas ir dėl riboto kompensuojamų imunosupresinių
vaistų prieinamumo. Vyko LRV pristatymas. 
• NRD pateikti klausimai „Dėl susitikimo su ministru dėl neįgaliųjų padėties karantino
metu“;
• NRD pateikti siūlymai dėl socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems
bendruomenėje 2021 m. projektų atrankos konkurso nuostatų projekto;
• NRD pateikti pasiūlymai dėl Neigaliųjų asociacijų veiklos rėmimo 2021 metais
projektų atrankos konkurso nuostatų;
• NRD pateikti pasiūlymai dėl socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems
bendruomenėje 2021 metų projektų atrankos konkurso nuostatų;
• NRD pateikti pasiūlymai dėl Neįgaliųjų Socialinės integracijos 2021-2023 metų
veiksmų plano (2020- 08-05);
• Posėdis dėl techninės pagalbos neįgaliesiems centro prie SADM optimizavimo plano;
• Dalyvavimas NRD susitikime dėl Neįgaliųjų socialinės reabilitacijos bendruomenėje
projektų;
• Žmonių su negalia teisių stebėsenos komisija. Įtraukaus ugdymo ir mokymosi visą
gyvenimą tema (Jungtinių Tautų žmonių su negalia teisių komiteto narys Jonas Ruškus).



Dėl Covid-19 sukeltos situacijos
 
 
 

• Raštas SAM DĖL DIALIZUOJAMŲ IR TRANSPLANTUOTŲ PACIENTŲ
APRŪPINIMO AAP IR PRIEŽIŪROS (2020-03-26);
• Kreipimaisi į A. Tapino iniciatyvą „Laikykitės ten“, „COVID-19 fondą“, „Lietuvos
transplantologų asociaciją“, LNF, Robertą Kalinkiną dėl asmens apsaugos priemonių
suteikimo „Gyvasties“ atstovaujamiems asmenims; 
• NRD pateikti siūlymai ilgalaikių neigiamų COVID-19 pasekmių psichikos sveikatai
suvaldymo priemonių planui;
• Dalyvavimas LR Seimo Sveikatos reikalų komiteto konferencijoje „SAM ir VLK
informacija dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo pacientams,
sergantiems kitomis (ne COVID-19) ligomis;
• Išsiųstas raštas SAM dėl skiepų dializės įstaigose;
• Dalyvavimas Europos pacientų forume dėl Covid-19 vakcinos.



Švietėjiška veikla, konferencijos, seminarai, mokymai ir kiti
renginiai, susiję su neįgaliųjų teisių gynimu

Suorganizuota 7 švietėjiškos veiklos priemonės, orientuotos į visuomenės ir
viešąsias paslaugas teikiančių specialistų švietimą neįgaliųjų teisių klausimais –
organų donorystę propaguojantys renginiai (paskaitos apie donorystę,
pristatymai): 

1. sveikatingumo ir medicinos parodoje „Sveikatos dienos 2020“, Kaune,  
2. festivalyje-stovykloje „Debesų pieva“, 
3. IKI ėjimo varžybose Walk15, Vilniuje, 
4. Projekte „Gyvoji biblioteka“ Vilniaus kultūros naktyje, Šv. M. Marijos Ramintojos
bažnyčioje, 5. LRT projekte „Draugystė veža“, 
6. Nacionalinio transplantacijos biuro organizuoto žurnalistų apdovanojimo metu,
Vilniaus mokytojų namuose, 
7. „Lietuvos negalios organizacijų forumo“ mokymuose, kuriuose dalyvavo 70 asmenų,
iš jų neįgaliųjų 50 (iš jų 3 neįgalūs vaikai). 

Suorganizuota ir dalyvauta  3 renginiuose, susijusiuose su neįgaliųjų teisių gynimu: 

1. konferencija „Inkstų transplantacijos iššūkiai praėjus 50 metų”, 
2. nuotolinė teorinė-praktinė konferencija „Inkstai ir infekcinės ligos“,
3. nuotolinė konferencija „Sveikatos priežiūros ypatumai sergant lėtiniu inkstų funkcijos
nepakankamumu“, kurioje dalyvavo 130 asmenų, iš jų neįgaliųjų 120.

Teiktos nuotolinės konsultacijos ir informacija, susijusi su COVID-19, surinkta parama
asmens apsaugos priemonėmis (respiratoriais, medicininėmis kaukėmis, dezinfekciniais
skysčiais, veido skydeliais), kuriomis aprūpinta 416 asmenų, iš jų 370 neįgaliųjų (iš jų
neįgaliųjų vaikų 2 ).  



Metodinė pagalba neįgaliųjų asociacijos nariams

Teikta metodinė pagalba neįgaliųjų asociacijos nariams – 2 skyriams ir 5 asocijuotiems
nariams,  8 vietovių koordinatoriams dėl projektų ir ataskaitų rengimo, dėl vietos renginių
organizavimo, bendradarbiavimo su savivalda, dėl darbo su nariais, jų motyvavimo, savanorių
pritraukimo, nuolatinė informacija ir pagalba dėl COVID-19 situacijos, dėl darbo su nariais
pandemijos laikotarpiu,  dėl situacijos socialinių paslaugų ir kompensuojamųjų vaistų srityje.

Tarptautinis bendradarbiavimas

Suorganizuota ir dalyvauta 2 nuotoliniuose tarptautiniuose renginiuose (EDTNA / ERCA
Webinars: 1. Mindfulness and Covid Stress, 2. A shared Vision of the COVID19 Experience in
Renal Units across the World), kuriuose dalyvavo 2 asmenys, iš jų neįgaliųjų 1.

Specialistų kvalifikacijos tobulinimas

Suorganizuoti 2 kvalifikacijos tobulinimo renginiai – darbuotojų vadybos įgūdžių lavinimo
mokymų ciklas (abiejų mokymų trukmė 2 dienos), kuriuose dalyvavo 20 specialistų, dirbančių
su nariais, teikiančiais atstovavimo paslaugas, iš jų neįgaliųjų 15.

Neįgaliųjų savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymas mokymuose, seminaruose,
stovyklose

Suorganizuota 3 savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo stovyklos po 5 dienas (2 stovyklose
dalyvavo suaugę neįgalieji, paskirstyti amžiaus bei gretutinių susirgimų principu ir 1 stovykloje  
dalyvavo šeimos (neįgalieji vaikai ir jų tėvai bei neįgalieji ir jų vaikai, Klaipėdos regione),
kuriose dalyvavo 45 asmenys, iš jų neįgaliųjų 40  (iš jų neįgalių vaikų 4).

Aktyvaus poilsio renginių neįgaliesiems organizavimas ir dalyvavimas kitų
organizuojamuose aktyvaus poilsio renginiuose

Suorganizuotas 1 aktyvaus poilsio renginys (respublikinės sporto žaidynės, Šiaulių regione),
kuriame dalyvavo 60 asmenų, iš jų neįgaliųjų 40 (iš jų neįgalių vaikų 0).
Dalyvauta 1 kitų organizuojamame aktyvaus poilsio renginyje (IKI ėjimo varžybose Walk15,
Panemunės šilas, Kaune), kuriame dalyvavo 30 asmenų, iš jų neįgaliųjų 20 (iš jų neįgalių vaikų
0).
Viso aktyvaus poilsio veiklose dalyvių skaičius 65 asmenys, iš jų 40 neįgaliųjų (iš jų 2 neįgalūs
vaikai).



Kultūros renginių neįgaliesiems organizavimas ir dalyvavimas
kitų organizuojamuose kultūros renginiuose

Suorganizuota 2 kultūros renginiai: 

1.Padėkos renginys medikams, donorams ir jų artimiesiems,
Vilniaus apskrityje (Trakų raj.), 
2. Žvakučių uždegimas donorams pagerbti 14-oje Lietuvos miestų,
kuriuose dalyvavo 160 asmenų, iš jų neįgaliųjų 70 (iš jų neįgalių
vaikų 3).



II. PERIODINIŲ LEIDINIŲ NEĮGALIESIEMS LEIDYBOS IR
PLATINIMO PROJEKTAS (NEĮGALIŲJŲ REIKALŲ
DEPARTAMENTAS PRIE SADM)

          
   

Leidinys talpinamas interneto svetainėje www.donoras.lt, nuorodos
talpinamos facebook socialiniame tinkle „Asociacija Gyvastis“ ir „
www.donoras.lt“ paskyrose, narių pagal regionus uždarose grupėse.
Nariams informacija su leidinio nuoroda siunčiama ir elektroniniu
paštu.
Leidinys platinamas dializės įstaigose visoje Lietuvoje (62-yje
dializės įstaigų 40-yje savivaldybių), taip pat transplantuotų ligonių
konsultacijų vietose VUL Santaros klinikose, LSMUL Kauno
klinikose, kitų stacionarių sveikatos priežiūros įstaigų (Vilniuje,
Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje)
nefrologijos/urologijos/kardiologijos skyriuose).
Leidinys po kelis numerius pristatytas viešosioms bibliotekoms
(Nacionalinei Martyno Mažvydo bibliotekai, Lietuvos mokslų
akademijos Vrublevskių bibliotekai, Medicinos bibliotekai, Kauno
apskrities viešajai bibliotekai) ir valstybinėms institucijoms (SAM,
SADM, VLK, NRD, NDNT, savivaldybėse, kuriose yra „Gyvasties“
skyriai ar asocijuoti nariai).

Išleisti ir išplatinti informacinio
biuletenio „Nefro Info” 4 numeriai
(tiražas 1000), po 20 psl, A4 formato.

9303,00 Eur
 



 III. NACIONALINIŲ NEVYRIAUSYBINIŲ
ORGANIZACIJŲ INSTITUCINIO STIPRINIMO

PROJEKTAS (SADM)

Suorganizuota:
*3 Strateginės sesijos-susitikimai – praktiniai mokymai su
asocijuotų narių atstovais, dirbančiais asmenimis dėl viešųjų
paslaugų teikimo ir kokybiško atstovavimo. 
* Išleisti 3 informaciniai leidiniai apie gydymo būdo
pasirinkimą sergant lėtine inkstų liga: kalendorius, apie
peritoninę dializę, mitybos žinynas.
* 3 susitikimai-diskusijos, susitikimai – dėl peritoninės dializės,
dėl naujų pacientų informavimo dėl gydymo būdo pasirinkimo
skatinimo.
* Atlikta analizė „Dializuojamų, transplantuotų ir laukiančių
transplantacijos žmonių socialinė ir finansinė situacija“. 

Pateikti 4 pasiūlymai dėl paslaugų gerinimo: 
1) Dėl aštuonioliktos Vyriausybės programos. LR Vyriausybei
kartu LR Seimo daugumai (per Lietuvos negalios organizacijų
forumą LNF) (dėl sveikatos paslaugų prieinamumo užtikrinimo
(kompensuojamų vaistų priemokų, dializuojamų vežiojimo)).
2) Pateikti pasiūlymai Sveikatos draudimo įstatymo pataisoms
per Lietuvos negalios organizacijų forumą LNF.
3) Pateikti siūlymai dėl Sveikatos priežiūros problemų
sprendimo (Prezidentui, Seimo Pirmininkei, Ministrei
Pirmininkei, SAM, VLK, LRS Sveikatos reikalų komitetui) (dėl
sveikatos paslaugų prieinamumo, efektyvaus medikamentinio
gydymo) per Lietuvos pacientų organizacijų tarybą (LPOAT).
4) LRV kancleriui dėl sveikatos priežiūros paslaugų
prieinamumo (dėl dializuojamų vežiojimo, kompensuojamų
vaistų priemokų).

32361 Eur



 IV. VALSTYBINIO VISUOMENĖS SVEIKATOS STIPRINIMO
FONDO PROJEKTAS (SAM), vykdomas iki 2021-11-27 

 
 
 

„Priešdializinių, dializuojamų, laukiančių transplantacijos ir gyvenančių  po
transplantacijos asmenų raštingumo didinimas“ projekte numatyta:
„Gyvasties“ kortelių sistemos įdiegimas;
Informacinio filmuko apie „Gyvasties“ kortelių sistemą sukūrimas;
Mitybos žinynas, skirtas visų stadijų lėtinėmis inkstų ligomis sergantiems
pacientams;
Tv sveikatos reportažai;
Interneto puslapio atnaujinimas.

V. „LTEAM START UP GOES GREEN“ – tai Lietuvos tautinio olimpinio
komiteto ir Lietuvos olimpinio fondo programa, skirta stiprinti tvarių,
aplinkosauginių inovacijų, žaliųjų išteklių naudojimą sporte. Iki 2021-12-31



VI. Vilniaus miesto savivaldybė finansavo sieninių kalendorių ir
lankstinukų leidybą. Projektas finansuotas per Vilniaus m.
savivaldybės tarybos narę Brigitą Guobę. 

 

42992,50 Eur

2200 Eur

500 Eur



5 dienų psichosocialinės reabilitacijos stovykla;
grupiniai užsiėmimai su psichologu;
grupinės mitybos specialisto konsultacijos;
viešas Padėkos renginys ir žvakučių uždegimas organų donorams
atminti;
Sukurta ir demonstruota socialinė reklama organų donorystės tema
viešajame transporte;
Bendradarbiaujant su televizija sukurtas ir transliuotas siužetas;
Sukurtas ir išleistas informacinis kalendorius;
Išleisti lankstinukai.

 
 VII. SOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ
NEĮGALIESIEMS BENDRUOMENĖJE 2020 METŲ PROJEKTAS
VILNIAUS SKYRIUJE (SADM IR VILNIAUS MIESTO
SAVIVALDYBĖ)

 
Individuali pagalba neįgaliajam:
Neįgaliųjų meninių gebėjimų lavinimas (būreliai): šokių ir judesio būrelis,
keramikos būrelis, saviraiškos būrelis.

VIII. VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS
SVEIKATOS RĖMIMO PROJEKTAS:

10282 Eur

12500 Eur



500 Eur

500 Eur

 IX. SOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ
NEĮGALIESIEMS BENDRUOMENĖJE 2020 METŲ
PROJEKTAS MARIJAMPOLĖS SKYRIUJE (SADM IR
MARIJAMPOLĖS MIESTO SAVIVALDYBĖ)

17165 Eur

Neįgaliųjų dienos užimtumas, individuali pagalba neįgaliajam,
pagalba neįgaliųjų šeimos nariams, meninių gebėjimų lavinimas.

 X. MARIJAMPOLĖS SVEIKATOS INTEGRACIJOS
PROJEKTAS (MARIJAMPOLĖS MIESTO SAVIVALDYBĖ)

1000 Eur

Organų donorų pagerbimas, donorystės viešinimas.

Nefinansuotas projektas
AKTYVIŲ PILIEČIŲ FONDAS, 2 etape nefinansuotas projektas 
 „Gyvasties“ įtakos stiprinimas priimant teisės aktus ir valstybės
sprendimus“. 



VIEŠINIMAS IR ŽINIASKLAIDA

Pagrindinės 2020 m. temos žiniasklaidoje:

1. DĖL KOMPENSUOJAMŲ VAISTŲ PRIEMOKŲ;
2. ASMENINĖS NARIŲ ISTORIJOS;
3. ŽVAKUČIŲ UŽDEGIMAS DONORAMS PAGERBTI;
4. DĖL PATEKIMO PAS GYDYTOJUS PANDEMIJOS METU.

„Gyvasties“ parengti ir išplatinti 4 pranešimai spaudai



Straipsniai ir laidos naujienų portaluose, tv ir radijo laidose:

AČIŪ duodantiems interviu ir
pasidalinantiems savo istorijomis su
visuomene, AČIŪ facebook „Gyvasties“ ir
„donoras.lt“ profilių lankytojams,
skaitytojams, AČIŪ už  žinučių sklaidą. 



Gauta Laisvės TV „Laikykitės, medikai!”, Transplantologų
asociacijos, UAB „Gardus duetas“ vilniečiams, Lietuvos
nekilnojamojo turto plėtros asociacijos, Maltiečių tikslinė
parama „Gyvasties“ nariams medicininėmis apsaugos
kaukėmis. 

Gauta tikslinė parama Donorų Angelui. Paramos vertė iš
fizinių asmenų - 2320 Eur.  

1,2 % GPM - 6399,82 Eur.  

GAUTA PARAMA „GYVASTIES“ VEIKLAI:

 


