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Lietuvos asociacijos „Gyvastis” veiklos ataskaita jau trečią kartą pateikiama elektroninių būdu. Dvejus
metus gyvenome įsitempę, pasaulį apėmus COVID-19 pandemijai. Nespėjus atsipalaiduoti, šių metų
pradžioje pasaulį sudrebino karas Ukrainoje. 2021 metai buvo įtempti, sudėtingi, kupini nežinios,
baimės, draudimų ir ribojimų, dėl kurių turėjome perorientuoti savo veiklas. 

Apžvelgdami per metus atliktus darbus, galime pasidžiaugti, kad buvome aktyvūs, sprendėme iškilusias
problemas, nors ne visuomet tai atnešdavo norimus ar greitus rezultatus. Nepaisydami pasaulį
užklupusios ir besitęsiančios 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.

Aušra Degutytė

Brangūs „Gyvasties” bendruomenės nariai,
Lietuvos asociacijos „Gyvastis" prezidentė



Svarbiausi įvykiai per 2021 metus:

* 2021-02-16 „Gyvasties“ teikimu valstybiniai apdovanojimai įteikti profesoriui Baliui Dainiui, 
kuris vertas pačių gražiausių padėkos žodžių už savo nuveiktus darbus, už nuoširdų dėmesį 
žmogui, Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų anesteziologui-reanimatologui doc. Mindaugui
Šerpyčiui ir Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų anesteziologui-reanimatologui
doc. dr. Tomui Tamošuičiui.

* 2021-07 mėn. Vida ir Darius Svetlikauskai, dalyvaudami „Draugystė veža“ projekte „Mums pakeliui“ per 3
savaites perėjo per Lietuvą „Camino Lituano“ keliu, skleisdami žinią apie organų donorystę. Pakeliui juos
palaikė ir prisijungė „Kauno Gyvasties“, Alytaus „Dalios“ nariai.

* 2021-10-04 Seime apdovanoti organų donorystei nusipelnę žmonės ir organizacijos. Už ypatingus
nuopelnus ir išskirtinį indėlį į donorystės skatinimą, palaikymą ir idėjos propagavimą padėka ir ženklas
„Auksinė širdis“ buvo įteiktas Lietuvos asociacijai „Gyvastis“.

* 2021-11-17 Vilniaus Universiteto ligoninės Santaros klinikų medikai pirmieji Baltijos šalyse atliko kasos
salelių transplantaciją pacientui, sergančiam cukriniu diabetu ir gyvenančiam su transplantuotu inkstu. 

2021-07-02 „Gyvasties“ bendruomenės vardu turėjome progą gyvai pasveikinti mūsų
donorystės ir transplantacijos herojus, apdovanotus Lietuvos Respublikos Prezidento -
Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Komandoro kryžiumi apdovanotą prof.B.Dainį,
Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Karininko kryžiumi apdovanotus gydytojus
anesteziologus reanimatologus doc. dr. M.Šerpytį ir dr. T. Tamošuitį.

2022 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, siekdami „Gyvasties” kaip
lygiaverčio partnerio statuso,
5. „Gyvasties” įtakos, kompetencijų stiprinimo,
6. „Gyvasties“ kortelės turėtojų skaičiaus didinimo ir paslaugų plėtojimo.

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. gyventojų pajamų mokesčio, kurie panaudojami „Gyvasties“
vykdomoms veikloms. 

Ačiū bendraujantiems su žiniasklaida. 

Ačiū „Gyvasties“ komandai ir savanoriams.

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.

gyvendinti 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.

šviesti visuomenę organų donorystės tema, kad donorystės ir transplantacijos procesas suaktyvėtų, 
siekti pokyčių vaistų politikoje,
stiprinti atstovavimą regionuose;
didinti pacientui tinkamiausio gydymo būdo prieinamumą;
vystyti glaudesnį bendradarbiavimą tarp valstybės, savivaldybių ir kitų viešo sektoriaus įstaigų ir
nevyriausybinių organizacijų;
dalyvauti priimant sprendimų, atliekant stebėseną ir teikiant pasiūlymus teisės aktams; susijusiems su
sveikatos ir socialine gerove mūsų atstovaujamiems asmenims;
stiprinti „Gyvasties” įtaką ir kompetencijas;
didinti „Gyvasties“ kortelės turėtojų skaičių ir plėtoti paslaugas;
skirti savo dėmesį kitiems aktualiems klausimams. 

Tikslai:

Uždaviniai:

PRIORITETINĖS VEIKLOS KRYPTYS 2022 m.

2022 m. tęsiame jau 2021 m. pradėtus darbus, vykdome finansuojamus projektus, siekdami įgyvendinti
projektuose numatytus tikslus. Daugiau dėmesio planuojame skirti šioms veikloms ir darbams:

Lietuvos asociacija „Gyvastis“ įkurta 1993 m. Tai 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 



 Data Pastabos Dalyvių skaičius

1 2020-02-05 Tarybos posėdis nuotoliniu būdu 7 iš 7 Tarybos narių

2 2020-05-12 Tarybos posėdis nuotoliniu būdu 7 iš 7 Tarybos narių

 2020-05-30 VISUOTINIS  NUOTOLINIS SUSIRINKIMAS 35

3 2020-09-16 Tarybos posėdis nuotoliniu būdu 6 iš 7 Tarybos narių

4 2020-10-22 Tarybos posėdis nuotoliniu būdu 6 iš 7 Tarybos narių

2021 M. ASOCIACIJOS ATLIKTI DARBAI 
 

Vadovaujantis „Gyvasties” tikslais ir uždaviniais per 2021 m. įvyko 4 „Gyvasties“
 tarybos narių posėdžiai ir 1 visuotinis „Gyvasties“ narių susirinkimas.

2021 metais veiklą tęsė 2017-01-29 išrinkta „Gyvasties” taryba.

Lietuvos asociacijos „Gyvastis“ tarybą sudaro 7 nariai: Aušra Degutytė, Audronė Tutlienė (tarybos
pirmininkė), Daiva Dragūnienė, Vitas Jabonskis, Irma Juodienė, Egidijus Kalinaitis, Ilona Masaitienė.

2020-08-03 gautas Ninos Balechovos atsistatydinimo iš tarybos narių prašymas. Perrinkimas nebuvo
organizuotas.

Lietuvos asociacijos „Gyvastis“ prezidentė – Aušra Degutytė.

2021 m. „Gyvasties” projektinėms veikloms vykdyti buvo įdarbinti 7 darbuotojai.

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



 2020-2022 m. pr. narių skaičius regionuose

2020-2022 m. narių skaičius



Lietuvos asociacija „Gyvastis“ aktyviai bendradar-
biauja su Lietuvos ir 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 (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 (European Transplant & Dialysis
Games);
7. Per CEAPIR ir Lietuvos pacientų atstovų organizacijų tarybą (LPOAT)  priklauso Europos pacientų
forumui.

„Gyvastis“ –  Lietuvos pacientų organizacijų atstovų tarybos 
(LPOAT) valdyboje.

Bendradarbiavimas ir informacijos kaita sergantiems sunkiomis
ligomis aktualiais klausimais. Deleguoti LPOAT „Gyvasties“
atstovai 2021 m. buvo darbo grupių / komisijų nariais:

1.  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Tarpinstitucinės derybų dėl vaistinių preparatų
ir medicinos pagalbos priemonių kainų nustatymo komisijos narė (Audronė Tutlienė, nuo 2019-11-29  iki
šiol).
2.     Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos darbo grupės „Dėl ligoninių priėmimo-
skubiosios pagalbos skyrių tinklo ir infrastruktūros modernizavimo“  narė (Audronė Tutlienė, nuo 2017
m. iki šiol).
3.  Darbo grupė „Lietuvos medicinos normos MN 76:2015 „Vidaus ligų gydytojas. Teisės. Pareigos,
kompetencija ir atsakomybė“ pakeitimo projektui parengti“  
 (Audronė Tutlienė 2021 m., baigta darbo grupės veikla).
4.  LPOAT atstovė Nacionalinėje NVO koalicijoje (Audronė Tutlienė, nuo 2017 m. iki šiol).
5.   Asmens sveikatos priežiūros paslaugų vertinimo komiteto narė (Aušra Degutytė, nuo 2020 m. iki šiol).
6.  Kauno regioninio biomedicininių tyrimų etikos komiteto narys (Aušra Degutytė, nuo 2018 m. iki šiol).
7. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Asmens sveikatos priežiūros įstaigų vertinimo
komisijos dėl skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo  narys (Irma Juodienė, 2021
m., baigta komisijos veikla).
 



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:
1. SAM darbo grupės narys „Dėl ligoninių skubios pagalbos skyrių tinklo ir infrastruktūros
modernizavimo (1 atstovas, 7 posėdžiai);
2. SAM Tarpinstitucinėje derybų dėl vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kainų
nustatymo komisijos narys (1 atstovas, 21 posėdis);
3. SAM Organų donorystės skatinimo ir organizavimo stebėsenos tarybos narys  (1 atstovas, 5
posėdžiai);
4. Asmens sveikatos priežiūros paslaugų vertinimo komiteto narys (1 atstovas, 11 posėdžių);
5. Kauno regioninio biomedicininių tyrimų etikos komiteto narys (1 atstovas, 13 posėdžių);
6. SAM Asmens sveikatos priežiūros įstaigų vertinimo komisijos narys (1 atstovas, 17 posėdžių);
7. Nacionalinės sveikatos tarybos narys (1 atstovas. 3 posėdžiai);
8. II laipsnio valstybinių pensijų komisijos prie SADM narys (1 atstovas, 6 posėdžiai);
9. Šv. Roko ligoninės Stebėtojų tarybos narys (1 atstovas, 2 posėdžiai);
10. SAM posėdžiai dėl peritoninės dializės tirpalų paskirstymo (4 posėdžiai);
11. SAM posėdžiai dėl dializės aprašų keitimo (3 posėdžiai);
12. Išrinktas „Gyvasties“ atstovas į Kauno regiono plėtros tarybos kolegijos partnerių grupę (2021-04-22)
(3 posėdžiai);
13. SAM darbo grupės narys „Medicinos normos MN 76:2021 „Vidaus ligų gydytojas. Teisės. Pareigos,
kompetencija ir atsakomybė“ pakeitimo projektui parengti“ (3 posėdžiai);
14. Pateikta kandidatūra į Privalomojo sveikatos draudimo tarybą;
15. Pateikta ir patvirtinta kandidatūra į Nacionalinę sveikatos tarybą; 
16. Pateikta ir patvirtinta kandidatūra į Neįgaliųjų reikalų tarybą (1 atstovas, 1 posėdis).

Atstovauti neįgalieji kitose NVO:  
1. Dalyvavimas „Lietuvos negalios organizacijų forumo“ renginiuose / susitikimuose, atstovaujant
asociacijos „Gyvastis“ nariams (14 susitikimų);
2. Dalyvavimas Lietuvos pacientų organizacijų atstovų tarybos veikloje, atstovaujant asociacijos
„Gyvastis“ nariams;
3. Dalyvavimas nacionalinės NVO koalicijos veikloje, atstovaujant  Lietuvos pacientų organizacijų atstovų
nariams bei asociacijos „Gyvastis“ nariams (12 susitikimų);

PROJEKTŲ RENGIMAS 
IR ĮGYVENDINIMAS

2021 m. teikėme paraiškas ir įgyvendinome (įgyvendiname) šiuos
projektus:

NEĮGALIŲJŲ ASOCIACIJŲ VEIKLOS RĖMIMO IR LEIDYBOS 2021 METAIS PROJEKTAS 
(NEĮGALIŲJŲ REIKALŲ DEPARTAMENTAS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS)
49 205,00 Eur

Neįgaliųjų teisių gynimas
Nuolatinio pobūdžio atstovavimas



                         Atstovauti neįgalieji posėdžiuose, 
                         susitikimuose,
                         pristatymuose: 

1. Dalyvavimas LRS Neįgaliųjų teisių komisijos posėdyje 2021-01-04 Vakcinacijos nuo 
COVID-19 eiga ir jos priemonių taikymas žmonėms su negalia, 2021-02-08 Neįgaliųjų teisių
 apsauga ir paslaugų plėtra: Sveikatos apsaugos ministerijos tikslai ir priemonės, 2021-03-15 
Neįgaliųjų teisių apsauga ir socialinių paslaugų plėtra, 2021-03-29  Neįgalumo ir darbingumo
nustatymas: esama situacija, problemos ir numatomi pokyčiai.   
2. Dalyvavimas LRS Sveikatos komiteto posėdžiuose (2021-01-06 dėl  COVID-19 skiepų prioritetų
dializuojamiems ir transplantuotiems asmenims, 2021-02-10 Vyriausybės programos įgyvendinimo
priemonių plano projekto pristatymas, 2021-03-24 dėl Sveikatos draudimo įstatymo ir Farmacijos
įstatymo pakeitimų, 2021-03-31 Sprendimas dėl Nacionalinės sveikatos tarybos 2020 m. ataskaitos. Dėl
pasiūlymų Nacionalinės sveikatos tarybos veiklos gerinimui ir reglamentavimo tobulinimui).
3. Dalyvavimas SADM spaudos konferencijoje dėl COVID-19 skiepų prioritetų.
4. Susitikimas su Baxter atstovais dėl peritoninės dializės prieinamumo neįgaliesiems COVID-19
pandemijos metu.
5. LNF organizuotas susitikimas su SADM ministre ir kitais atstovais  dėl NVO finansavimo (2021-02-03).
6. Socialinių lyderių pusryčiai. Viešųjų paslaugų perdavimas socialiniam verslui ir NVO. Kaunas (2021-
02-04).
7. Susitikimas su SAM ministru ir kitais atstovais ir NVO dėl LRV programos sveikatos priežiūros srityje
(2021-02-05).
8. Socialinės priežiūros paslaugų akreditacijos projekto komandos išplėstinis posėdis (NRD, SPPD,
SADM) 2021-02-11.
9. LNF kvietimu SADM susitikimas dėl asmeninio asistento reglamentavimo (įstatymo) ir praktikos (dėl
gaunamų išmokų ir išlaidų įvertinimo, vežiojimo), 2021-02-12.
10. „Gyvasties“ susitikimas su NRD dėl „Gyvasties“ atstovaujamų neįgaliųjų problemų bei „Gyvasties“
įtraukimo į darbo grupes (2021-02-18).
11. Dalyvavimas pristatyme „Dėl Vyriausybės programos įgyvendinimo plano darbų ir Ekonomikos
gaivinimo ir atsparumo didinimo plano“. Atviri duomenys ir skaitmeninė transformacija (2021-02-23).
12. „Gyvasties“ tarybos susitikimas su Nephro Go programėlės įkūrėjais.
13. NRD strateginė sesija (Lean sistema, 2021-02-25).
14. Dalyvavimas pristatyme „Dėl Vyriausybės programos įgyvendinimo plano darbų ir Ekonomikos
gaivinimo ir atsparumo didinimo plano“. Sveikata ir socialinė apsauga (2021-02-26).
15. Susitikimas su Marijampolės NVO, NRD ir Marijampolės savivaldybe. Buvo pasidalinta darbine
patirtimi karantino metu, su kokiais iššūkiais susiduriame ir kaip sekasi juos išspręsti (2021-03-04).
16. SADM ministrės susitikimas su NVO „Pilnavertis gyvenimas: ką turime nuveikti KARTU?“ (2021-03-
10).
17. NVO ateities vizija (2021-03-16).
18. LR Prezidento patarėjų ir Lietuvos negalios organizacijų forumo susitikimas (2021-03-17).
19. Vilniaus miesto žmonių su negalia NVO atstovų susitikimas (2021-03-18).
20. Susitikimas su Nacionalinio transplantacijos biuro (NTB) atstovais dėl veiklos planų aptarimo,
pasiūlymų ir bendradarbiavimo (2021-03-19).
21. SADM viceministrės Justinos Jakštienės inicijuota nuotolinė diskusija dėl negalią turinčių žmonių
įdarbinimo atviroje darbo rinkoje (2021-03-19).
22. NRD 2020 metais atliktų tyrimų pristatymas dėl švietimo (2021-03-25).
23. susitikimas su SAM viceministre dėl „Gyvasties“ pacientams paslaugų neprieinamumo
(hemodializės, peritoninės dializės, vežiojimo, priemokų) (2021-03-29).



24. Dalyvavimas nuotoliniame 2019 m. Neįgaliųjų socialinės integracijos veiklos rezultatų 
bei Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių konvencijos ir jos fakultatyvaus protokolo metinės 
stebėsenos ataskaitos pristatyme (2021-03-29).
25. Marijampolės moterų LIONS klubo kartu su partneriais – Marijampolės savivaldybe, Marijampolės
Meilės Lukšienės švietimo centru, Marijampolės Jono Totoraičio progimnazija – nuotolinė konferencija 
 „Įkvepiančios (ne)GALIOS istorijos“  (2021-03-31).
26. „Gyvasties“ ir SADM viceministrės Justinos Jakštienės ir kitų atstovų nuotolinis susitikimas dėl
Transporto paslaugų savivaldybėse teikimo dializuojamiems asmenims. Aptartos asociacijos ,,Gyvastis“
keliamos problemos dėl transporto paslaugų teikimo dializuojamiems asmenims (2021-04-12).
27. Dalyvavimas Neįgaliųjų teisių komisijos posėdyje „Dėl sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo,
galimybių įsidarbinti ir įsivaikinti ribojimo sergant epilepsija  (2021-04-12).
28. Dalyvavimas nuotoliniame NDNT ir NVO susitikime – konsultacijose, aptartos aktualios problemos,
atsakyta į klausimus, išklausyti pasiūlymai (2021-04-14).
29. Dalyvavimas Seimo Sveikatos reikalų komiteto  posėdyje dėl informacijos apie pacientų sveikatos
būklę teikimo jų artimiesiems (2021-04-14).
30. Susitikimas su Baxter atstovais dėl peritoninės dializės (PD) prieinamumo (2021-04-21).
31. Dalyvavimas viešojoje konsultacijoje  „Daugiau galimybių kiekvienam aktyviai kurti šalies gerovę“,
kurios metu aptartos Nacionalinio plano projekte „Naujos kartos Lietuva“ numatytos reformos ir
investicijos socialinės apsaugos ir darbo srityse (2021-06-22).
32. FIN Expert Meeting  CET. FABRY (2021-04-24).
33. Dalyvavimas VTEK diskusijoje teisėkūros pagrindų įstatymo nuostatų taikymo klausimais (2021-04-
30).
34. Susitikimas su Baxter atstovais dėl PD prieinamumo (2021-05-07).
35. Dalyvavimas NRD susitikime dėl paslaugų poreikio vertinimo akto (2021-05-06).
36. Dalyvavimas NRD tyrimo ,,Transporto paslaugų asmenims su negalia pakankamumas ir
efektyvumas Lietuvoje“ rezultatų pristatyme (2021-05-20).
37. Dalyvavimas LRS Seimo neįgaliųjų komisijos posėdyje dėl aukštojo mokslo (2021-05-24).
38. Susitikimas su VUL Santaros klinikų medikais dėl PD prieinamumo (2021-05-26).
39. Dalyvavimas SADM susitikime dėl asmeninės pagalbos teikimo ir organizavimo įgyvendinamųjų
teisės aktų projektų aptarimo (2021-05-26).
40. Dalyvavimas NVO koalicijos konferencijoje „Skaidrumas svarbu” (2021-05-27).
41. Dalyvavimas NRD socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje patikrinimų
tvarkos pristatyme (2021-06-04).
42. Dalyvavimas Neįgaliųjų teisių komisijos posėdyje. Dėl negalią turinčių moksleivių mokymosi pagal
individualizuotas programas reglamentavimo tobulinimo (2021-06-07). 
43. Dalyvavimas Kauno miesto savivaldybės susitikime dėl Memorandumo dėl švietimo ir sveikatos
priežiūros įstaigų prieinamumo stebėsena (2021-06-08).
44. Susitikimas su NRD aptarti Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2022
m. projektų atrankos konkurso nuostatų projektui pateiktus pasiūlymus (2021-06-11).
45. Dalyvavimas LNDTA apskrito stalo diskusijoje dėl pacientams paslaugų prieinamumo (2021-06-14).
46. Dalyvavimas renginyje „NVO tarybų vaidmuo savivaldybėse“ (2021-06-15).
47. Dalyvavimas konferencijoje „Peritoninė dializė: sėkmė ir netikėtumai“ (2021-06-15).
48. Dalyvavimas LR Prezidento inicijuotame sveikatos forume ,,COVID-19 pandemija: krizės pamokos ir
galimybės“ (2021-06-21).
49. Pasitarimas dėl lėtine inkstų liga sergančių neįgaliųjų mokymų inicijavimo pagal NTB prie SAM
paruoštą projektą (dalyvauja medikų bendruomenės, NTB, „Gyvasties“ atstovai) (2021-06-21).



50. Dalyvavimas susitikime su Lygių galimybių kontroliere ir jos komanda. 
Lygių galimybių kontrolieriaus kompetencija: ką galime nuveikti kartu, siekdami 
užtikrinti diskriminacijos dėl negalios prevenciją ir reaguojant į patiriamą 
diskriminaciją? (2021-06-23).
51. Sveikatos reikalų komiteto posėdis dėl VUL Santaros klinikų Nefrologijos centro 
situacijos (nuotoliniu būdu, 2021-07-07). 
52. Susitikimas su LR Prezidentūros atstovais dėl LR Prezidento globojamos iniciatyvos „Lietuvos galia“
(2021-07-08).
53. Dalyvavimas LRS Sveikatos reikalų komitete dėl Nacionalinio vėžio instituto dalininko VU (dėl
paslaugų prieinamumo, 2021-08-04).
54. Nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų tinklo apžvalgos „Skurdas ir socialinė atskirtis 2021“
pristatymas.
55. Nacionalinės NVO koalicijos organizuojamame NVO ir bendruomeninių organizacijų atstovų, 
 deleguotų į Partnerių grupes prie Regionų plėtros tarybų, tinklaveikos susitikimas.
56. 2021-10-04 Parodos, skirtos Pasaulinės organų donorystės dienai, pristatymas
https://www.youtube.com/watch?v=Br6sgRcGZzU&ab_channel=AtvirasSeimas
57. Socialinės reabilitacijos neįgaliesiems bendruomenėje projektų mokymai.
58. NTB organizuotas susitikimas dėl porinės donorystės.
59. LRS Neįgaliųjų reikalų komisija, dėl socialinių paslaugų.
60. LNF Europos neįgaliųjų forumo mokymai. LNF narių susitikimo-mokymų su Europos negalios
forumo direktore Catherine Nayghton ir atsakinga už finansų pritraukimą Magdalena Verseckas.

Parengti raštai, pasiūlymai valstybinėms ir kitoms institucijoms: 
        DĖL SVEIKATOS APSAUGOS PRIEINAMUMO  (DĖL VAISTŲ, DIALIZĖS, TRANSPLANTACIJOS):
1. Pakartotinis raštas SAM, VLK Dėl vaistų Tacrolimus priemokų pacientams.
2. Užklausa LR Seimo nariui R. Šarknickui dėl vaistų Tacrolimus  (priminimas).
3. Raštas SAM „Dėl imunosupresinių vaistų prieinamumo“ (2021-02-22)
4. Raštas SAM „Dėl „Gyvasties“ atstovų įtraukimo į grupę dėl dializės paslaugų teikimo bendrųjų ir
specialiųjų reikalavimų aprašo keitimo“ (2021-03-24).
5. Raštas SADM viceministrei Justinai Jakštienei po susitikimo dėl hemodialize gydomų pacientų
transporto paslaugos poreikio bei kita aktuali informacija (2021-04-19).
6. Raštas SADM prašymas dėl palaikymo, siekiant didinti peritoninės (namų) dializės prieinamumą
neįgaliesiems, kuriems reikalingas gydymas dialize (2021-05-10).
7. Pasiūlymai dėl dializės aprašų keitimo:
 • hemodializės (paprastoji hemodializė) 
• peritoninės dializės paslaugos teikimo reikalavimų aprašas (2021-05-18).
8. Raštas LRV, SAM dėl LR Vyriausybės 2020 m. rugsėjo 9 d. nutarimo Nr. 998 „Dėl 2021–2030 metų
nacionalinio pažangos plano patvirtinimo“ pakeitimo (2021-06-28).
9. Raštas SAM, VUL Santaros klinikoms dėl VUL Santaros klinikų Nefrologijos ir inkstų transplantacijos
skyriaus ir dializės skyriaus sugrąžinimo.
10. Raštas LRS Sveikatos reikalų komitetui dėl VUL Santaros klinikų Nefrologijos ir inkstų
transplantacijos  skyriaus ir dializės skyriaus sugrąžinimo.
11. Raštas pasiūlymai NTB į SAM „Dėl sveikatos priežiūros paslaugų“ (2021-07-30).
12. Raštas Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigai „Skundas dėl nepateisinamai sustojusio
naujų vaistų įtraukimo į kompensavimo sąrašus vertinimo proceso“ (2021-12-03).
13. Raštas Lietuvos Respublikos valstybės kontrolei „Siūlymas dėl valstybinio audito programos“ (2021-
12-08).



         DĖL SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ATSTOVAUJAMIEMS ASMENIMS:
1. Raštas LRV, SADM, SAM: Siūlymai dėl sveikatos priežiūros ir socialinių paslaugų
prieinamumo gerinimo bei išmokų didinimo (siūlymai Vyriausybės programai, 2021-02-01).
2. Raštas NRD „Dėl Lietuvos asociacijos „Gyvastis” atstovų įtraukimo į sudaromas darbo 
grupes, komisijas, posėdžius (2021-02-11).
3. Raštas SADM Dėl Lietuvos Respublikos valstybinių pensijų įstatymo Nr.i-730 5 straipsnio
papildymo (dėl gyvųjų donorų, 2021-02-15).
4. Raštas SADM „Dėl Lietuvos asociacijos „Gyvastis” atstovų įtraukimo į sudaromas darbo grupes,
komisijas, posėdžius“ (2021-02-18).
5. Raštas NRD „Dėl kokybės sistemos LEAN diegimo neįgaliųjų reikalų departamente“ (2021-02-22)
6. Raštas SADM „Dėl gydymo paslaugų ir socialinių paslaugų neprieinamumo“ (2021-03-23).
7. NRD veiklų projekto aprašams pateikti pasiūlymai (kartu su LNF nariais, 2021-06-10).
8. Pateikti siūlymai NRD „Dėl socialinės reabilitacijos aprašų keitimo.
9. Raštas SADM „Dėl NVOIS finansavimo paskirstymo“ (2021-04-16).

          DĖL COVID-19 VAKCINOS PRIEINAMUMO ATSTOVAUJAMIEMS ASMENIMS 
1. „Gyvasties“ kartu su PDĮA raštas Santaros, Kauno klinikų, Klaipėdos universitetinės, Šiaulių
respublikinės ir Panevėžio respublikinės ligoninės vadovams dėl dializuojamų neįgaliųjų skiepijimo
tvarkos (2021-01-07).
2. Raštas LRV, SAM „Dėl ambulatorinėse dializės įstaigose dializuojamų pacientų COVID-19 vakcinos
prieinamumo (2021-01-10).
3. Raštas SAM Elektroninės sveikatos sistemos ir informacinių išteklių skyriaus vyr. specialistui „Dėl
Panevėžio ambulatorinėse dializės įstaigose dializuojamų pacientų COVID-19 vakcinos
prieinamumo“.
4. Raštas SAM Elektroninės sveikatos sistemos ir informacinių išteklių skyriaus vyr. specialistui „Dėl
ambulatorinėse dializės Kauno įstaigose dializuojamų pacientų COVID-19 vakcinos prieinamumo“.
5. Raštas LRV, SADM, SAM „Dėl prioriteto papildymo dėl COVID-19 vakcinos prieinamumo
transplantacijos laukiantiems pacientams“ (2021-02-15).
6. Raštas LRV, SAM „Dėl trečiosios COVID-19 ligos vakcinos dozės pacientams, kuriems atliktos
organų transplantacijos ir kuriems atliekamos dializės“ (2021-04-22).
7. Su Asociacija Kraujas bendras raštas „Dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigose dirbančių ir
planines paslaugas gaunančių asmenų vakcinacijos nuo COVID-19“ (2021-07-26).

    DĖL ŽINIŲ APIE DONORYSTĘ SKLAIDOS BEI 
 PASIEKIMŲ VIEŠINIMO
1. Inicijavimas apdovanoti valstybės apdovanojimu doc.
dr.Tomą Tamošuitį (2021-01-10).
2. inicijavimas apdovanoti valstybės apdovanojimu doc.
Mindaugą Šerpytį (2021-01-10).
3. LR Prezidentūros iniciatyvai „Lietuvos galia“ pateikta
Žvakučių uždegimo iniciatyva. 
4. Raštas ŠMM „Dėl dorinio ugdymo pamokų“ (2021-05-03).

        KITA: 
1. Pateiktas prašymas Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai
ir „Gyvasčiai“ suteiktas įtakdarių teisėkūrai statusas, 
 registracijos Nr. S-1054 (2021-04-07).



                                         Mokymai, seminarai: 

1. Marija May Mikalauskienė viešo kalbėjimo mokymai. 
2. Darbuotojų motyvacija (seminaras).
3. Vadovų komandos kompetencijų vertinimas (seminaras).
4. Finansavimo klausimų seminaras.
5. NVO lėšų pritraukimas (seminaras, 2021-02-25) Laisvo ir įtaigaus kalbėjimo seminaras Marija May
(2021-02-25).
6. Laimės formulė konferencija. 
7. Viešo kalbėjimo seminaras su Adrija Čepaite.
8. Socialinės politikos mokymai apie ilgalaikių išmokų sistemas su profesoriumi Romu Lazutka (2021-
03-24).
9. Koalicijos „Galiu gyventi“ organizuoti advokacijos mokymai; 
10. LIJOT organizuoti advokacijos mokymai;
11. LNDTA mokymai lėtine inkstų liga sergantiems pacientams (3 susitikimų ciklas).
12. NVO koalicijos mokymai „Skaidrumas ir atskaitomybė“.
13. Diaverum „Atostogų hemodializė“ konferencija
14. Finansinė atskaitomybė. NVO mokymai.
15. Nuotolinė konferencija ,,Lėtine inkstų liga sergančių pacientų gydymas: nauji iššūkiai ir
galimybės“.
16. „Nuotolinis komunikavimas ir techniniai iššūkiai. Neverbalinė komunikacija dirbant prieš kameras“
su Vytautu Kontrimu.
17. LNF mokymai „Naujausios komunikacijos tendencijos socialinėje medijoje“.
18. NVO forumo dėmesio centre – VALDYSENA. FINANSAI. PARTNERYSTĖ. 
19. Mokslinė-praktinė konferencija „Sveikatos sistema visiems: (ne) išgirsti balsai“.



Švietėjiška veikla, konferencijos, seminarai, moky-
mai ir kiti renginiai, susiję su neįgaliųjų teisių gynimu

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

1. 2021-01-29 Vilniaus Žemynos gimnazijoje (100 dalyvių)
2. 2021-02-12 Šlienavos pagrindinėje mokykloje 2 paskaitos apie organų donorystę „Tarp gyvybės ir
mirties“ 7-10 kl. ir 5-6 kl. (55 dalyvių)
3. 2021-03-09 Vilniaus Trakų Vokės gimnazija, 3 kl. (30 dalyvių) 
4. 2021-04-15 Panevėžio Juozo Miltinio gimnazija, 3 kl.  (30 dalyvių)
5. 2021-04-19 Šakių r.  Lukšių V.Grybo gimnazija 6-7 kl. (40 dalyvių)
6. 2021-04-19 Šakių r.  Lukšių V.Grybo gimnazija 8-9 kl. (50 dalyvių)
7. 2021-04-22 Šakių r.  Lukšių V.Grybo gimnazija 10-11 kl. (30 dalyvių)
8. 2021-04-27 Šakių „Varpo“ mokyklos 5-okai (29 dalyviai)
9. 2021-04-28 Plokščių mokykla-daugiafunkcis centras 5-8 kl. (45 dalyviai)
10. 2021-04-28 Šiaulių sporto gimnazijos 10-11 kl. (59 dalyviai)
11. 2021-05-04  Šakių „Varpo“ mokykla, 5 kl. (29 dalyviai)
12. 2021-05-13 Smalininkų technologijų ir verslo mokykla, Jurbarkas (19 dalyvių)
13. 2021-05-25 Alytaus Putinų gimnazija (2 kl. 25 dalyviai)
14. 2021-06-02 Kauno Jono Pauliaus II gimnazija, 11 kl.  (25 dalyviai)
15. „Gyvastis“ ir NTB Balandžio 1 d. – gegužės 16 d. vyko 5-10 kl. moksleivių piešinių konkursas
„Palaikome organų donorystę“
16. organų donorystės viešinimas „IKI Ėjimo varžybose 2021“ su Vlada Musvydaite, Vilniuje (2021-05-
22) (5 dalyviai).
17. Organų donorystės viešinimas „IKI Ėjimo varžybose 2021“ su Vlada Musvydaite, Kaune (2021-09-
04), 12 dalyvių
18. Organų donorystės viešinimas Šiluvos atlaiduose (2021-09-10), 4 dalyviai
19. Žvakučių uždegimo  organų donorams renginiai, 16-oje Lietuvos miestų ir miestelių (2021-10-08)
20. Organų donorystės dienai skirtas renginys prie Baltojo tilto Vilniuje (2021-10-09)

Visuose švietėjiškos veiklos priemonėse (organų donorystės propagavimo renginiuose) dalyvavo 689
asmenys, iš jų 114 neįgaliųjų (iš jų 3 neįgalūs vaikai).

Suorganizuotas 1 renginys, susijęs su neįgaliųjų teisių gynimu (nuotolinė konferencija „COVID-19
infekcija ir inkstų ligos), kurioje dalyvavo 60 asmenų, iš jų neįgaliųjų 50 (iš jų neįgalių vaikų 0). 

Teiktos nuotolinės konsultacijos ir informacija, susijusi 
su COVID-19, skiepais. 



Metodinė pagalba neįgaliųjų asociacijos nariams

Teikta metodinė pagalba neįgaliųjų asociacijos nariams (juridiniams asmenims) – 
2 skyriams ir 5 asocijuotiems nariams,  8 vietovių koordinatoriams dėl projektų ir ataskaitų 
rengimo, dėl darbo su nariais, dėl vietos renginių organizavimo, bendradarbiavimo su savivalda,
narių motyvavimo, savanorių pritraukimo, nuolatinė informacija ir pagalba dėl COVID-19 situacijos,
dėl darbo su nariais pandemijos laikotarpiu, dėl situacijos kompensuojamųjų vaistų srityje,
neįgalumo ir darbingumo nustatymo, COVID-19 vakcinos.

Specialistų kvalifikacijos tobulinimas
Suorganizuoti 2 kvalifikacijos tobulinimo renginiai (vadybos įgūdžių lavinimo mokymų-strateginių
sesijų ciklas Vilniaus apskrityje), kuriuose dalyvavo 12 specialistų (regionų koordinatorių, savanorių,
darbuotojų), iš jų neįgaliųjų 10.

Neįgaliųjų savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymas
mokymuose, seminaruose, stovyklose
Suorganizuotos 3 savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo stovyklos, kuriose dalyvavo suaugę
neįgalieji, paskirstyti amžiaus bei gretutinių susirgimų principu, vienoje iš jų dalyvavo šeimos
(neįgalieji vaikai ir jų tėvai bei neįgalieji ir jų vaikai) (Klaipėdos regione, Šventojoje), 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 („Camino Lituano“ keliu), kuriame dalyvavo 70 asmenų, iš
jų neįgaliųjų 40 (iš jų neįgalių vaikų 2).



Periodinių leidinių, susijusių su neįgaliųjų socialine
integracija ir lygių galimybių neįgaliesiems sudarymu, 
leidyba
Išleisti ir išplatinti informacinio biuletenio „Nefro Info” 4 numeriai (tiražas
 1000), po 20 psl., A4 formato.

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 dializės įstaigose, 40 savivaldybių), taip pat
transplantuotų ligonių konsultacijų vietose VU ligoninės 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).



                                                     NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR 
                                     BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO PROJEKTAS
                                     (SADM, finansavimas 25 548 Eur)

                       * Suorganizuoti 2 mokymai (teoriniai ir praktiniai) atsižvelgus į esamą situaciją dėl         
asmens duomenų apsaugos, kuriuose dalyvavo 20 „Gyvasties“ asocijuotų narių darbuotojai ir
savanoriai. 
* Asmens duomenų sistemos sukūrimas ir palaikymas (sukurta sistema (anketos) pagal BDAR).
* Vystant tarptautinį bendradarbiavimą sumokėti tarptautinės narystės mokesčiai Europos
nefrologinių pacientų federacijos (European Kidney Patients‘ Federation (EKPF) ir Europos inkstų
aljansui.
* Interneto svetainės dizaino patobulinimas.
* Tarpinstitucinio, tarpsektorinio ir (ar) tarptautinio bendradarbiavimo mechanizmų kūrimas ir
palaikymas.
* El. kanalais, socialiniuose tinkluose labiau viešinti „Gyvasties“ atstovavimo veiklą, dalyvavimą darbo
grupėse, komisijose, apie teikiamus pasiūlymus institucijoms, kurios turi įtakos sprendimų priėmime,
atstovaujant mūsų atstovaujamus pacientus. 
* Atnaujinta organizacinė technika.  

VALSTYBINIO VISUOMENĖS SVEIKATOS STIPRINIMO FONDO
 PROJEKTAS (SAM) vykdomas iki 2021-11-27, 42 992 Eur

„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.

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ, 6 000 Eur 

finansavo viešinimo kampaniją „Ačiū už gyvenimą“ (Tv reportažai, radijo laidos, pranešimai spaudai).
Projektas finansuotas per Vilniaus m. savivaldybės tarybos narę Brigitą Guobę ir Darių Raubą. 

„LTEAM START UP GOES GREEN“, 2 200 Eur, 
iki 2021-12-31.

 Tai Lietuvos tautinio olimpinio komiteto ir Lietuvos olimpinio 
fondo programa, skirta stiprinti tvarių, aplinkosauginių
 inovacijų, žaliųjų išteklių naudojimą sporte. Įsigyta reklaminė 
lauko palapinė, kuprinės, apmokėta sporto užsiėmimų vedėjo 
paslauga stovykloje. 



                             SOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ NEĮGALIESIEMS 
                             BENDRUOMENĖJE PROJEKTAI:

                              • VILNIAUS SAVIVALDYBĖJE (SADM IR VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ) 
                              10 362 Eur

                             Individuali pagalba neįgaliajam; neįgaliųjų meninių gebėjimų lavinimo būreliai: šokių
ir judesio būrelis, keramikos būrelis, saviraiškos būrelis.

• MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖJE (SADM IR MARIJAMPOLĖS MIESTO SAVIVALDYBĖ), 
14 040 Eur

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

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO PROJEKTAS,
 10 000 Eur

Suorganizuoti neįgaliesiems ir jų artimiesiems grupiniai užsiėmimai su psichologu, fizinio aktyvumo
veiklos, sveikos mitybos mokymai, Facebook grupės „Mityba sergant lėtine inkstų liga“ palaikymas ir
plėtojimas, straipsniai apie sveiką mitybą žurnale „Nefro Info“.
Žvakučių uždegimas organų donorams atminti.
Sukurti ir išleisti informaciniai sieniniai kalendoriai.

MARIJAMPOLĖS SVEIKATOS INTEGRACIJOS PROJEKTAS (MARIJAMPOLĖS MIESTO SAVIVALDYBĖ),
 1 000 Eur

Organų donorų pagerbimas, donorystės viešinimas.

SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTAS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO
MINISTERIJOS 10 000 EUR SUBSIDIJA PAGALBOS NEVYRIAUSYBINĖMS ORGANIZACIJOMS,
TEIKIANČIOMS SOCIALINES PASLAUGAS COVID-19 PANDEMIJOS METU.



NEFINANSUOTI PROJEKTAI:
NEVYRIAUSYBINES ORGANIZACIJAS VIENIJANČIŲ ASOCIACIJŲ INSTITUCINIO 
STIPRINIMO PROJEKTAS.
 Buvo finansuota 15 projektų. Patekome į rezervinį sąrašą dėl fondo ribotų 
lėšų. Mūsų projektas įvertintas 74 balais (maksimalus įvertintas balas 85), 74 įvertintas 
ir 15-as projektas, gavęs finansavimą.

 SPORTO RĖMIMO FONDAS.
Sporto rėmimo fondui pateikta 1310 paraiškų. 5 finansuoti 2021–2025 metais įgyvendinti sporto
projektai, skatinantys neįgaliųjų sporto veiklas, susiję su fizinio aktyvumo veiklomis, skatinančiomis
fizinio aktyvumo plėtrą, įvertinti (89,5–86 balais). Mūsų projektui, surinkusiam 74 balus, „Paraiškai
finansuoti Sporto rėmimo fondo lėšų nepakanka“. 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO PROJEKTAS. Alkoholio,
tabako, narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo prevencija.



                                                VIEŠINIMAS IR ŽINIASKLAIDA

                                                Pagrindinės 2021 m. žiniasklaidoje temos:
                                                1. Organų donorystė (donoro artimųjų istorijos, pokalbio šeimoje svarba);
                                                2. Asmeninės narių istorijos;
                                                3. Dėl kompensuojamų vaistų priemokų;
                                                4. Žvakučių uždegimas donorams pagerbti;
                                                5. dėl CVOVID-19 pandemijos (patekimo pas gydytojus, skiepų).

„Gyvasties“ parengti ir išplatinti 4 pranešimai spaudai: 
1. Prieš 51 metus Lietuvoje pradėti transplantuoti inkstai (2021-02-17);
2. Pasaulinė inkstų diena: pacientai tikisi palaikymo ir problemų sprendimo (2021-03-11);
3. Pacientų organizacijos: sutrikusio imuniteto pacientams privalo būti sudaryta galimybė skiepytis
trečia vakcinos doze;
4. Pacientų organizacijos: pacientų saugumui planinės paslaugos tik su vakcinų pasu arba neigiamu
COVID-19 testo rezultatu;
5. Pacientų uždegtos žvakutės – nuoširdi padėka organų donorams (2021-10-06). 



Apie vykdomas veiklas, iniciatyvas, organų 
donorystės ir transplantacijos temomis, atstovavimą
neįgaliesiems (aktualius socialinius ir vaistų politikos 
klausimus, valstybinių institucijų vykdomus pokyčius) 
skelbiama:  



Ačiū duodantiems interviu ir pasidalinantiems savo
istorijomis su visuomene, ačiū facebook „Gyvasties“ ir
„donoras.lt“ profilių gerbėjams ir žinučių sklaidą. 

 
 
 
 
 

GAUTA PARAMA „GYVASTIES“ VEIKLAI:
 

1,2 procento GPM – 7053,51 Eur  

UAB „Gardus duetas" – 100 Eur


