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Vaikų, sergančių cukriniu diabetu, klubas „Smalsučiai“ 

Įmonės kodas 142041047, juridinis adresas: K. Donelaičio g. 7, Klaipėda 

Buveinė: H. Manto g. 47, Klaipėda 

Metinė veiklos ataskaita 

prie 2020 m. finansinės atskaitomybės 

 

 

Organizacijos įkūrimo metai 2001-12-28 

Organizacijos tikslai, 

pagrindinės veiklos sritys 

Klubo veiklos tikslai ir uždaviniai: burti Lietuvos 

Respublikoje gyvenančius vaikus ir jaunuolius, sergančius 

cukriniu diabetu, bei jų tėvus ir kitus teisėtus atstovus, kitus 

asmenis, kuriems yra aktualus cukrinis diabetas, taip pat 

asmenis, susijusius ar besidominčius galimybėmis spręsti su šia 

liga ir jos pasekmėmis susijusias problemas; atstovauti ir ginti 

klubo narių teises ir teisėtus interesus visuomenėje bei Lietuvos 

Respublikos valstybinėse, vietos savivaldos ir nevalstybinėse 

institucijose; bendradarbiauti, plėtoti ir palaikyti ryšius su 

kitomis asociacijomis, organizacijomis, klubais Lietuvos 

Respublikoje, Europos Sąjungoje ir pasauliniu mastu 

veikiančiomis sergančių vaikų ir jaunuolių bei jais 

besirūpinančių asmenų organizacijomis, asociacijomis, klubais, 

kultūros, mokslo, verslo atstovais; teikti įvairiapusę informaciją 

ir pagalbą, susijusią su švietimu ir mokymu apie cukrinio 

diabeto gydymą ir kontrolę, vaikams ir jaunuoliams, 

sergantiems cukriniu diabetu, bei jų tėvams, klubo nariams; 

organizuoti specialistų susitikimus, paskaitas, įvairius 

kultūrinius renginius, parodas, šventes, stovyklas, pažintines 

keliones ir kt.; padėti vaikams, sergantiems cukriniu diabetu, 

integruotis visuomenėje, tarp bendraamžių, spręsti kitas jiems 

aktualias problemas; skatinti įvairių cukrinio diabeto gydymo ir 

savikontrolės priemonių bei reabilitacinių (ambulatorinių ir 

stacionarių) paslaugų prieinamumą, teikimą, skyrimą, 

kompensavimą 

Dalyviai (steigėjai, 

dalininkai, nariai), darbuotojų 

ir savanorių skaičius: 

Ina Juotkienė – klubo vadovė ir valdybos narė 

Darius Juotkus – klubo valdybos narys 

Renata Gudaitė – klubo valdybos narė 

Asociacijos narių skaičius finansinių metų pabaigoje – 290, 

praėjusių finansinių metų pabaigoje – 250. 

Darbuotojų – 1. 

Savanorių skaičius – 11 tėvelių, kurie savanoriškais pagrindais 

aktyviai prisideda prie klubo veiklos. 

 

Informacija apie praėjusių 

metų veiklą, vykdytus 

projektus 

• 2020 m. sausio-gruodžio mėn. – periodinio leidinio – 

žurnalo „Diabeto IQ“ leidyba ir platinimas Lietuvos 

mastu (3000 egz. tiražu). Projektas finansuotas 

Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės 



2 
 

apsaugos ir darbo ministerijos. Projektas skirtas 

užpildyti informacinę spragą, parengiant ir platinant 

periodinį žurnalą „Diabetas IQ“, skirtą cukriniu diabetu 

sergantiems bei jų šeimos nariams. Parengti ir išleisti 4 

žurnalo numeriai, kurie platinami tikslinės grupės 

atstovams poliklinikose, ligoninėse, visuomenės 

sveikatos biuruose, vaistinėse, mokyklose, NDNT 

padaliniuose, viešosiose bibliotekose, klubo 

„Smalsučiai“ patalpose ir pan. Pagrindinis projekto 

tikslas – užtikrinti kokybiškos, kvalifikuotos, 

periodiškai leidžiamos informacinės medžiagos leidybą 

aktualiausiais cukrinio diabeto klausimais šviečiant ir 

informuojant cukriniu diabetu sergančiuosius bei jų 

šeimos narius. 

 

• Klubas nepailstamai triūsia visų Lietuvos „cukrinukų“ 

labui. Inicijuotas Lietuvos Respublikos sveikatos 

apsaugos ministro ir švietimo ir mokslo ministro 2005 

m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. V-1035/ISAK-2680 

„Dėl Visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo 

mokykloje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimas 

(2019 m. gruodžio 11 d. įsakymas Nr. V-1428/V-1465), 

kuris įsigaliojo 2020 m. sausio 1 d. 

2020-01-01 įsigaliojus šiam įsakymui teikėme 

konsultavimo paslaugas ikimokyklinio ugdymo įstaigas 

lankančių vaikų tėvus. Raginome pačius tėvus kelti 

sergančio vaiko priežiūros klausimą ir kreiptis į įstaigų 

vadovus, savivaldybės švietimo skyrius, prašyti skirti 

koordinuotą pagalbą. 

Ministrų įsakymas, įpareigojantis ugdymo įstaigas nuo 

2020-01-01 užtikrinti lėtine liga sergančio vaiko 

priežiūrą, galioja, tačiau iki galo nevykdomas. Nors jau 

parengtos metodinės rekomendacijos, švietimo sistema 

kol kas nesusidoroja su naująja tvarka. Konsultavome 

tėvus dėl naujai diagnozuoto vaiko integracijos į 

ugdymo procesą. 

 

• 2020 m. kovo 11 d. išvakarėse klubo patalpose – narių 

ir jų šeimų susitikimas ir Lietuvos Nepriklausomybės 

atkūrimo minėjimo šventė.  

Paskelbus karantiną dėl visuotinės COVID-19 

pandemijos klubo veikla tęsėsi per nuotolį. Visi 

susitikimai nutraukti. 

 

• Ruošėme ir dalinomės informacija, kaip gyventi ir 

saugotis pandemijos akivaizdoje. 
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• Tęsiama parama Klaipėdos vaikų ligoninėje 1 tipo 

cukriniu diabetu naujai diagnozuotiems vaikams. Jiems 

dovanojamos nuolatinės gliukozės matavimo sistemos. 

 

• 2020 m. birželį atnaujinta veikla klube. Pagalba 

teikiama suaugusiems, sergantiems 1 tipo cukriniu 

diabetu. Konsultuojama, kaip įsidiegti Lietuvoje 

nelicencijuotą ir populiariausią gliukozės matavimo 

sistemą, kaip ja naudotis, kaip nukrauti duomenis ir 

pateikti gydančiam gydytojui. 

 

• 2020 m. liepos 17 d. – klubo narių ir jų šeimų 

susitikimas BOOM pramogų parke. Tai puiki progra 

atitrūkti nuo kasdienybės, vaikams – padūkti, o tėvams 

– susiburti, aptarti bendrus rūpesčius. 

 

• 2020-08-02-2020-08-09 – „Cukrinukų vasaros 

stovykla“. Organizuota vienos pamainos paauglių, 

sergančių 1 tipo cukriniu diabetu, vasaros stovykla 

Šventojoje (iš viso 35 stovyklautojai, sergantys 1 tipo 

cukriniu diabetu). 

Stovyklos metu sukurtas 15 min filmas „Tokie pat kitokie“. 

Filmo tikslas:  

• skleisti žinią ir informuoti visuomenę apie 1 tipo 

cukrinį diabetą,  

• skatinti bendruomenę, kad ši suprastų – nereikia 

užuojautos, reikia supratimo, padrąsinimo ir palaikymo, 

• sklaidyti mitus apie 1 tipo cukrinį diabetą. 

Filmą finansavo Lietuvos jūrų krovinių kompanijų asociacija. 

 

• Nuo 2020 m. rugsėjo mėn. pradėta ruoštis 2021 m. 

projektui „Diabeto IQ“. 

Savanoriškais pagrindais socialinių paslaugų veiklą 

pradėjo: 

E. Jonutytė, pagalbos neįgaliesiems koordinatorė, kuri 

priėmė ir administravo telefonines ir elektronines 

užklausas, suteikė informacijos bendraisiais klausimais, 

nurodė, kur kreiptis dėl tikslinės pagalbos; 

A. Berdikšlienė, naujai diagnozuotų vaikų tėvų 

konsultantė mitybos, diabeto valdymo, socialiniais 

klausimais (integracija, cukriniu diabetu sergančio 

vaiko priežiūra, prisitaikymas prie ligos diktuojamų 

sąlygų ir pan.); 

D. Byčienė, konsultantė neįgalumo lygio nustatymo ir 

specialiųjų sveikatos priežiūros poreikių suteikimo, 

priklausančių išmokų gavimo, reikalingų dokumentų 

parengimo klausimais; 
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R. Gudaitė, konsultantė diabeto valdymo technologijų, 

nuolatinio monitoringo ir „Nightscout“ klausimais; 

I. Augustinienė, metodinės medžiagos socialiniams 

tinklams, lankstinukams, interneto svetainei kūrėja. 

 

• 2020 m. spalis-gruodis – Klaipėdos miesto 

savivaldybės lėšomis finansuojamų jaunimo iniciatyvų 

projektas „Tokie pat kitokie“. Projekto tikslas – 

sudaryti sąlygas solidarumui per mažiau galimybių 

turinčių jaunuolių (sergančiųjų cukriniu diabetu) 

bendradarbiavimo iniciatyvas ir informacines 

kampanijas. Taip pat skleisti žinią ir informuoti 

visuomenę apie 1 tipo cukrinį diabetą, ugdyti 

toleranciją tokiems pat, bet šiek tiek kitokiems). 

Kadangi projektas buvo tarptautinis, turėjome sulaukti 

projekto dalyvių iš Ukrainos, tačiau galimybių jiems 

atvykti nebuvo. Projektas buvo vykdomas su Lietuvoje 

esančiais dalyviais.  

Projekto metu įvykdytos veiklos: 

- Jaunimo solidarumo stovykla 

- Socialinė fotografijų paroda „Tokie pat kitokie“ 

- Projekto filmo sukūrimas ir sklaida 

- Viešinimo ir informavimo kampanijos socialinėse 

medijose bei žiniasklaidoje 

Rezultatai: 

- Augantis Lietuvos jaunuolių, sergančių 1 tipo 

cukriniu diabetu, tarpusavio bendradarbiavimas, jų 

socialinis aktyvumas. 

- Augantis jaunuolių, pasitikėjimas savimi, savivertė. 

- Didėjantis Lietuvos ir jaunuolių aktyvumas, 

vykdant socialines solidarumą skatinančias 

iniciatyvas, dėl to skatinama visuomenės branda ir 

sąmoningumas.   

- Bręstanti ir gebanti priimti ir kritiškai vertinti 

pateikiamą informaciją visuomenė, pozityvus 

požiūris į humanitarinę pagalbą. 

- Informacinės kampanijos Lietuvoje, didinančios 

visuomenės supratimą apie cukrinį diabetą, 

skatinančios jaunuolių pilietines iniciatyvas bei 

buriančius bendruomenę siekiant gerinti cukriniu 

diabetu sergančiųjų padėtį bei griauti 

egzistuojančius mitus. 

Filmo tikslas – skleisti žinią ir informuoti visuomenę apie 1 tipo 

cukrinį diabetą, ugdyti toleranciją tokiems pat, bet šiek tiek 

kitokiems. 

Projektą iš dalies finansavo Klaipėdos miesto savivaldybė 
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• 2020 m. rugsėjo-lapkričio mėn. Klaipėdos miesto ir 

rajono ugdymo įstaigose naujai diagnozuotų vaikų 

klasėse – 45 min. paskaitos cukrinio diabeto tema. 

Paskaitas vedė klubo vadovė I. Juotkienė ir savanorė, 

slaugą studijuojanti E. Jonutytė, serganti cukriniu 

diabetu. 

 

• 2020 m. gruodžio 15 d. Klaipėdos vaikų ligoninei 

metams į priekį (2021 metams) naujai diagnozuotiems 

vaikams skirti 27 vnt. šiuolaikiškų sensorių, kuriuos 

turint nebereikia badytis pirštų ir glikemiją galima sekti 

kas keletą minučių. Tai ypač vertinga dovana naujai 

susirgusiam vaikui ir jo šeimai. 

Į įvairias šalies savivaldybes visus metus siųsti raštai dėl vaikų, 

sergančių cukriniu diabetu, priežiūros organizavimo ugdymo 

įstaigose. 

 

Planuojami atlikti darbai 2021 m.: 

• Vykdyti projektą „Diabeto IQ“, iš dalies finansuojamą 

Neįgaliųjų reikalų departamento prie SADM, kuriuo siekiama 

suteikti kvalifikuotą pagalbą naujai diagnozuotiems vaikams ir 

jų šeimų nariams.  

• 2021 m. birželio 20-liepos 4 d. poilsio namelių komplekse 

„Jūros nendrė“ (Pylimo g. 47, Šventoji) planuojamos dvi 

stovyklos pamainos – vaikų, sergančių 1 tipo cukriniu diabetu, 

ir jų šeimų bei 12-16 m. amžiaus vaikų be tėvų (iš viso apie 150 

stovyklautojų iš visos Lietuvos). 

• Toliau inicijuoti pokyčius ikimokyklinio ir mokyklinio 

ugdymo įstaigose  dėl tinkamos ir kvalifikuotos vaikų diabeto 

priežiūros. 

• Prisidėti prie projekto „Diabusas“, kurį vykdo Vaikų 

endokrinologų asociacija, Lietuvos sveikatos mokslų 

universitetas, Vilniaus vaikų ir jaunimo diabeto klubas 

„Diabitė“. 

Lietuvoje diabetu kasmet suserga apie 100 vaikų. Mokykloms, 

jų bendruomenėms ir pačiam moksleiviui tai sudėtingas iššūkis, 

todėl „Diabuso“ komanda – medikas, psichologas ir tėvų 

savanoris – supažindins mokyklos bendruomenę su ligos 

specifika, suteiks žinių apie pagalbos suteikimą sergančiajam 

bei edukuos, kaip apsaugoti sergantį vaiką nuo diskriminacijos 

mokykloje. 1 tipo cukriniu diabetu susirgusiems pradinukams 

mokyklose padės speciali komanda.  

• Bendradarbiauti su Performatyvaus dizaino asociacija 

organizuojant Nacionalinę diabeto stovyklą. 
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Rizikos, su kuriomis 

susiduria asociacija, 

siekdama savo veiklos tikslų 

ir uždavinių, ir priemonės, 

kurių ji imasi toms rizikoms 

valdyti 

Klubas susiduria su šiomis rizikomis: 

• Nepastovūs žmogiškieji ir finansiniai ištekliai veiklos 

tęstinumui ir plėtrai užtikrinti, 

• Kelių finansavimo šaltinių poreikis siekiant užtikrinti 

nenutrūkstamą veiklą,  

• Specialistų poreikis (buhalterio, paramos paieškos 

koordinatoriaus ir kt.), 

• Veiklos strategijos ir klubo veiklos procesus 

reglamentuojantys dokumentai. 

Priemonės, kurių planuojama imtis šioms rizikoms valdyti: 

• Mažos vertės pirkimų taisyklių parengimas, 

• Veiklos plano parengimas, 

• Finansavimo šaltinių plėtra ir specialistų paieška. 
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