
1 
 

VŠĮ “IŠTIESK PAGALBOS RANKĄ“ 

2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

I. Bendroji dalis 

 
VŠĮ ”Ištiesk pagalbos ranką”, įregistruota 2014 m. gruodžio 30 d., |A.Juozapavičiaus pr. 21A-

23, Kaunas. Internetinė svetainė: http://pagalbavisoslietuvosseimoms.com/ 
Identifikavimo kodas 303504916 

Įstaigos įstatai registruoti 2014-12-30 

VŠĮ “Ištiesk pagalbos ranką“ savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, 
patvirtintais įstaigos įstatais, yra ne pelno siekiantis juridinis vienetas tai savanoriška, nepolitinė, 
nevyriausybinė organizacija, turinti sąskaitą banke.  

Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais. 
Įstaigos lėšų šaltiniai yra: rėmėjai, projektinė veikla, 2% gyventojų pajamų mokestis. 
VŠĮ “Ištiesk pagalbos ranką“ filialų neturi.    

 
                                      2019 metų finansinė suvestinė (sveikais skaičiais) 
 

Per 2019 metus organizacija gavo paramos iš rėmėjų – 45362 EUR, iš jų – 32843 EUR 
materialinių vertybių, anonimiškai ir iš fizinių asmenų pinigais – 6298 EUR, Lietuvos įmonių 
parama – 6221 EUR. Gyventojai skyrė 2 proc pajamų mokesčio dalį – 2543 EUR. 

2019 ataskaitiniai metais įmonė turėjo pajamų iš veiklos 112812 eur. 
Gautos paramos lėšos panaudotos paramos suteikimui, organizacijos administravimo 

išlaidoms: patalpų nuomai, komunaliniams patarnavimams, elektros energijos sunaudojimo, kuro 
išlaidoms padengti. 
PAJAMOS 227407 

Pajamos už suteiktas paslaugas, parduotas prekes 112812 

Finansavimo pajamos 114595 

Finansavimo sumų iš valstybės biudžeto panaudojimo pajamos  50543 

Kitos finansavimo pajamos 64051 

SĄNAUDOS 230538 

Kitos sąnaudos 8 

Veiklos sąnaudos 230530 

Darbuotojų išlaikymo 109726 

Patalpų išlaikymo 45538 

Ryšių 974 

Transporto išlaikymo 4551 

Kitos veiklos 3451 

Suteiktos labdaros, paramos 35290 

VEIKLOS REZULTATAS  3131 

Organizacijos ilgalaikis turtas – 2019 m įsisgytas automobilis, kurio vertė metų gale 1967,00 eur 

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje dirbo 14 savanorių.             
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje dirbo 15 savanoriai.  

 
II. Apskaitos politika 

 
1. VŠĮ “Ištiesk pagalbos ranką“ buhalterinė apskaita tvarkoma ir finansinių ataskaitų rinkinys 

parengtas vadovaujantis  šiais teisės aktais: 
 Lietuvos Respublikos 2001- 11-06 Buhalterinės apskaitos įstatymu Nr. IX-574; 
 Lietuvos Respublikos 2007-06-26 viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu Nr. X- 1212;. 
 Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo pakeitimo įstatymu 2004-01-27  Nr. IX-1977; 
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 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008-04-17 nutarimu Nr. 370 „Inventorizacijos 
taisyklėmis“; 
 Kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės 
atskaitomybės standartais (toliau VSAFAS), reglamentuojančiais apskaitos tvarkymą ir 
finansinės atskaitomybės sudarymą ir pateikimą. 

Buhalterinė apskaita tvarkoma ir finansinė atskaitomybė sudaroma vadovaujantis  bendraisiais apskaitos 
principais: subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, kaupimo, palyginimo, 
atsargumo, neutralumo ir turinio viršenybės prieš formą.  

2. Per ataskaitinį laikotarpį apskaitos politika nebuvo keista. 
3. Esminių klaidų per ataskaitinį laikotarpį nustatyta nebuvo. 

 
VEIKLOS ATASKAITOS PASTABOS 

VŠĮ Ištiesk pagalbos ranką 2019 m. turėjo pajamų iš komercinės veiklos, kurias panaudojo 
įstatuose numatytos visuomenei naudingos veiklos finansavimui.  

 

VEIKLŲ ATASKAITA 

VŠĮ „Ištiesk pagalbos ranką“ 2019 metais atliktos veiklos: 

2019 metais suteikėme paramą 154 šeimoms (138 šeimos Kaune, 16 šeimų Vilniuje): 
smulkiais daiktais ir technika naujagimiams, drabužiais, maistu, avalyne, vaistais ir technika 
neįgaliems, buitine ir elektronine technika, buitiniais apyvokos daiktais ir priemonėmis, baldais, 
buitine chemija, patalyne ir žaislais, o taip pat sėklomis ir malkomis. Pastovi parama šeimoms 
maistu (13 šeimų).  

Vaikų dienos centrų vaikams buvo suteikiamos šių specialistų paslaugos: ergoterapiauto, 
logopedo, dailės pedagogo, logopedo, spec. pedagogo, dienos užimtumo specialisto, socialinio 
pedagogo, soc, darbuotojo ir kt. 
 
Veiklų ataskaita sudaryta iš: 

1 lentelė. Gauta parama  
2 lentelė. Projektinė veikla 

3 lentelė. Vaikų vasaros stovykla 

4 lentelė. Vaikų dienos centai 
Bendradarbiavimas su kitomis institucijomis 

 
1 LENTELĖ. GAUTA PARAMA 

 
Lietuvos fiziniai asmenys. Parama daiktais, finansinė parama, 

2 proc. savo pajamų mokesčio  
ŽAVIRA UAB, UAB "TELE 2", LIMOS INVESTICIJOS UAB, 
HEKTA UAB, EKOFILTRAS UAB, BOGRUVA UAB, GEROS 
VALIOS PROJEKTAI 

Finansinė parama 

 LPF „MAISTO BANKAS", UAB „VIRŽIS", UAB ECOWOOD Kita parama 

 

2 LENTELĖ. PROJEKTINĖ VEIKLA 

 
Socialinės priežiūros 
(socialinių įgūdžių 
ugdymo ir palaikymo) 
paslaugų, teikiamų 
socialinę riziką 

Vykdytoja 2019-12-10 3400.00 
eur. 

Kauno miesto 
savivaldybė 
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patiriančioms 
šeimoms su vaikais 
namuose ir vaikams 
dienos centre, pirkimo 
pagrindinė sutartis 
SR-906 

Socialinės priežiūros 
(socialinių įgūdžių 
ugdymo ir palaikymo) 
paslaugų teikimo 
vaikams (nuo 7 metų) 
ir jaunuoliams (iki 21 
m.), turintiems 
autizmo spektro ir kitų 
intelekto sutrikimų, 
dienos centre, pirkimo 
pagrindinė sutartis 
SR-524 

Vykdytoja 2019-07-19 14985.83 
eur. 

Kauno miesto 
savivaldybė 
Paslaugas gavo – 9 
vaikai 

Socialinės priežiūros 
(socialinių įgūdžių 
ugdymo ir palaikymo) 
paslaugų teikimo 
vaikams (nuo 7 metų) 
ir jaunuoliams (iki 21 
m.), turintiems 
autizmo spektro ir kitų 
intelekto sutrikimų, 
dienos centre, pirkimo 
pagrindinė sutartis 
SR-891 

Vykdytoja 2019-12-06 1851.59 
eur. 

Kauno miesto 
savivaldybė 
Paslaugas gavo – 6 
vaikai 

Socialinės priežiūros 
(socialinių įgūdžių 
ugdymo ir palaikymo) 
paslaugų teikimo 
vaikams (nuo 7 metų) 
ir jaunuoliams (iki 21 
m.), turintiems 
autizmo spektro ir kitų 
intelekto sutrikimų, 
dienos centre, pirkimo 
pagrindinė sutartis 
SR-437 

Vykdytoja 2019-06-12 78354.47 
eur. 

Kauno miesto 
savivaldybė 
Paslaugas gavo – 
26 vaikai 

Papildomo užimtumo 
ir įgalinimo paslaugų 
vaikams ir jų šeimoms 
paslaugų pirkimo 
pagrindinė sutartis 
SR-515 

Vykdytoja 2019-07-12 1042.11 
eur. 

Kauno miesto 
savivaldybė 

Vaikų dienos centras 
„Meilės lašelis“ Nr. 
VDC1-411, 2019-
03-13 

Projekto 
vykdytoja 

2019 01 01 –  
2019 12 31 

16000,00 
eur. 

Socialinių 
paslaugų 
priežiūros 
departamentas prie 
Socialinės 
apsaugos ir darbo 
ministerijos 
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Vaikų dienos centras 
„Santara“ Nr. 
VDC1-393, 2019-
03-13 

Projekto 
vykdytoja 

2019 01 01 –  
2019 12 31 

16000,00 
eur. 

Socialinių 
paslaugų 
peur.riežiūros 
departamentas prie 
Socialinės 
apsaugos ir darbo 
ministerijos 

Vaikų dienos centras 
„Šypsena“ Nr. 
VDC1-486, 2019-
03-12 

Projekto 
vykdytoja 

2019 01 01 –  
2019 12 31 

16000,00 
eur. 

Socialinių 
paslaugų 
priežiūros 
departamentas prie 
Socialinės 
apsaugos ir darbo 
ministerijos 

Dailės terapija 
vaikams turintiems 
negalią ir esantiems 
jautresnėje 
socialinėje 
situacijoje 

Projekto 
vykdytoja 

2019-04-01 –  
2019-12-27 

1 369,36 
eur. 

VšĮ Geros valios 
projektai 
(Aukok.lt, 
https://www.aukok
.lt/projektai/katego
rija/). Tęsiamas ir 
2020 m. 

„Vaikų vasaros 
užimtumas 2019 m.“ 
Nr. SRB-0290 2019-
04-17 

Projekto 
vykdytoja 

Projekto 
įgyvendinimo 
pradžia 

 

2019-06-17; 
2019-07-01; 
2019-07-13; 
2019-08-05. 

14350,00 Savivaldybės 
projektų atrankos 
ir finansavimo 
programa 
„Iniciatyvos 
Kaunui“ 

Faktinė 
projekto 
įgyvendinimo 
pabaiga 

2019-06-28; 
2019-07-12; 
2019-08-02; 
2019-08-11. 

Pateiktos projekto paraiškos 2020 metams: 

2020 m. socialiniu paslaugų teikimas sunkumus ir grėsmes 
pairiantiems vaikams 

Kauno miesto savivaldybė 

Nevyriausybinių organizacijų, dirbančių šeimos gerovės srityje, 
projektų atrankos konkurso 2020 metais projektinė paraiška.  

Socialinių paslaugų priežiūros 
departamentas prie Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerijos 

Projekto finansavimo paraiška pagal jaunimo įgalinimo ir vaikų 
užimtumo srities prioritetą „Vaikų ir moksleivių užimtumo 
organizavimas“ (Nr. 2020-4-4.2-1) 

Kauno miesto savivaldybės 
projektų atrankos ir finansavimo 
programos „Iniciatyvos Kaunui“ 

Projekto finansavimo paraiška pagal jaunimo įgalinimo ir vaikų 
užimtumo srities prioritetą „Kauno, kaip aktyvaus jaunimo 
miesto, įvaizdžio gerinimas“ (Nr. 2020-4-4.1-1). 

Kauno miesto savivaldybės 
projektų atrankos ir finansavimo 
programos „Iniciatyvos Kaunui“ 

Projekto finansavimo paraiška socialinių paslaugų plėtros srityje 
(Nr. 2020-2-1) 

Kauno miesto savivaldybės 
projektų atrankos ir finansavimo 
programos „Iniciatyvos Kaunui“ 
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Vaikų dienos centrų veiklos projektų atrankos konkurso 2020 
metais paraiška, pagal Vaiko gerovės 2019–2021 metų veiksmų 
plano priemonę. Pateikti trys projektai – trims vaikų dienos 
centrams (“Šypsena“, „Meilės lašelis“, „Santara“). 

Lietuvos Respublikos socialinės 
apsaugos ir darbo ministerija. 

Paraiška dalyvauti vaikų dienos centrų tinklo plėtros Kauno 
miesto savivaldybėje projekto partnerių atrankoje 

Kauno miesto savivaldybė 

Paraiška Nr. SRF-FAV-2019-1-0406. 2019 metų sporto rėmimo 
fondo projektų atrankos konkursui, laikotarpiui nuo 2019-05-01 
iki 2022-12-31. 

Švietimo, mokslo ir sporto 
ministerija 

Paraiška Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo 
lėšoms gauti prevencinių projektų, socialinių informacinių 
kampanijų, mokslo tyrimų projektų įgyvendinimui 

Lietuvos Respublikos sveikatos 
apsaugos ministerija. 

Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 
2019 metų projektų atrankos konkurso paraiška 

Kauno miesto savivaldybė 

Paraiška dalyvauti VšĮ „Humana People to People Baltic“ 
socialinės partnerystės programos „Valgyk protingai“ projektų 
vertinimo ir atrankos konkurse. 

Viešoji įstaiga „Humana People to 
People Baltic“ 

Paraiška transportui VšĮ Geros valios projektai 
(Aukok.lt) 

 
3 LENTELĖ. VAIKŲ VASAROS STOVYKLA 
 
Stovyklos datos 
Pradžia 
Pabaiga 

 
2019-06-17; 2019-07-01; 2019-07-13; 2019-08-05 
2019-06-28; 2019-07-12; 2019-08-02; 2019-08-11 
 

Pagrindiniai tikslai Vasaros užimtumo programos „Vaikų vasaros užimtumas 2019 m.“ tikslas 
užimti socialinę atskirtį patiriančius vaikus kuo ilgesniam laikui vasaros 
stovykloje, mažinant tokių vaikų atskirtį ir didinant jų socializacijos 
gebėjimus įtraukiant į įvairias bendrojo, meninio ir sportinio profilio veiklas.  

Pagrindinės veiklos Stovyklose vyko kūrybinės bei edukacinės veiklos, užsiėmimai lauke, kurių 
metu buvo skatinamos sportinės veiklos (judriosios estafetės, patyriminis 
žygis, pasivaikščiojimai) ir aktyvaus užimtumo veiklos gamtoje supažindinat 
vaikučius su aplinka ir gamtos įvairove. Stovyklos veiklos skatino vaikų 
kūrybiškumą, neslopinant vaiko, neribojant vaizduotės, skatinant 
kūrybiškumą. Meninės veiklos padėjo per jausmus suvokti vieni kitus, 
skatino vaiko saviraišką, padėjo integruotis ir adaptuotis visuomenėje, lavino 
tarpusavio bendravimo įgūdžius. Muzikinės veiklos padėjo atskleisti 
emocijas ir psichinę būseną, estetinius jausmus, vaizdinius. Stovyklų metu 
buvo kalbama, atliekamos įvairios užduotys emocijų pažinimo, 
atsakomybės, pagarbos, tolerancijos ir draugystės temomis.  

Projekto poveikis 
organizacijai, 
Kauno miestui 

Mažinant socialinę atskirtį patiriančių vaikų socializacijos gebėjimų 
stiprinimas ir įtraukimas į įvairias bendrojo, meninio, sportinio profilio ir 
kitas veiklas. Teikiamos paslaugos vaikų vasaros ir dienos stovyklų metu 
skatino vaikų integraciją per socialinių emocinių įgūdžių ugdymą, emocinės 
sveikatos stiprinimą. Visi vaikai, dalyvavo stovyklose nemokamai 
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Rezultatai 
 

Suorganizuota 30 dienų stovykla (trys pamainos po 10 dienų), dalyvavo 135 
dalyvių (90 iš 6.2. tikslinės grupės, t.y. vaikai, priskiriami socialiai jautrioms 
grupėms). 
Suorganizuota 14 dienų stovykla (dvi pamainos po 7 dienas), dalyvavo 90 
dalyvių (84 iš 6.2. tikslinės grupės, t.y. vaikai, priskiriami socialiai jautrioms 
grupėms). 

 
4 LENTELĖ. VAIKŲ DIENOS CENTAI 

Vaikų dienos 
centras 

Vykdymo 
laikotarpis 

Aprašymas Pastabos 

„Šypsena“, Šv. 
Gertrūdos g. 
23, 
Kaunas/Birutės 
g. 29a, Kaunas 

2019 01 01 –  
2019 12 31 

Veiklos įgyvendinimo rodikliai: 

1. Kokybiniai rodikliai:  
 tikslinė grupė, tikėtina, po truputį ugdysis 

savarankiškumą, kasdienius įgūdžius, 
gebėjimą apsitarnauti, kurie yra vieni iš 
svarbiausių aspektų žmogaus gyvenime; 
savąjį socialinį vaidmenį iš dalies gebės 
atlikti pagal esamas etikos normas tam 
tikrose situacijose.  

    Fizine veikla, mankštos, pritaikytos sporto 
šakos, sveikatos gerinimo užsiėmimai, 
kuriuose neįgalieji pagal judėjimo 
funkcijų galimybes gali dalyvauti savo 
mėgstamoje veikloje. 

    Užsiėmimų metu bus naudojamos 
metodikos: sensomotorinė stimuliacija, 
grupinės erdvinės užduotys, lipdyba tešlos 
plastilinu, tapyba ir piešimas ant 
šviečiančių stiklo molbertų, dailės 
terapijos tapybinės ir piešimo užduotys, 
koliažas, mišrios technikos (pvz. 
naudojant spalvoto vandens purkštuvus), 
tapyba ant vandens „ebru“, mozaikos 
kūryba. muilo gamyba (malonus ir saugus 
gaminti net vaikams. Dirbtuvėlių metu 
papasakosime apie muilo gamybą, 
kalbėsime apie saugumo gaires. 
Gaminimo būdas nesudėtingas). 

    Muzikos terapijos metodų, improvizacijos 
priemonių ir kūrybinių technikų taikymas 
neįgaliesiems. Integruojant įvairias 
muzikos, teatro bei dailės technikas 
naudojant terapijos metodus (pvz. pasakų 
terapijos) savęs pažinimui, emocijų 
dinamikai, neįgaliųjų integravimuisi ir jų 
socializavimosi proceso aktyvinimui. 
Muzikinė veikla stiprina imunitetą, 
normalizuoja kvėpavimo sistemos veiklą, 
šalina nuovargį bei grąžina darbingumą. 
Muzikos kalba gali pasiekti smegenų 
gelmes. 

Dienos centro 
veiklos pratęstos 
nuo 2020-01-02 
iki 2020-12-31. 
 

„Meilės 
lašelis“, 
Europos pr. 89, 
Kaunas 

2019 01 02–  
2019 12 31 
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     Darbas su moliu/modeliniu, gaminami 
papuošalai, medaliai, įvairūs teminiai 
dirbiniai. Lipdant molį/modeliną svarbu 
ne tik procesas, bet ir rezultatas, kuris 
svarbus ir naudingas. Molis/modelinas 
padeda įveikti įvairias vaikų elgesio 
problemas. Skatinamas teigiamas 
kūrybinio proceso poveikis, kūrybinė 
saviraiška, individualybės kūrybingumo 
ugdymas, savarankiškumo ugdymas, 
užimtumas. Molio/modelino lietimas, 
spaudimas ypatingai svarbus taktiliniams 
pojūčiams, smulkiajai motorikai - suteikia 
galimybę bendrauti neverbaline kalba. 
Molis/modelinas suteikia galimybę 
proceso metu sukurti kažką iš nieko, 
transformuoti jau padarytą, keisti. 

2. Kokybiniai rodikliai: 
Socialinis darbuotojas teiks pagalbą vykstant į 
įstaigas. Projekto dalyviai lydimi į polikliniką, 
ligoninę ar komisiją nustatyti specialiuosius 
poreikius. Taip pat lydimi į rajonines ir 
respublikines sveikatos priežiūros centrus, į 
viešąsias įstaigas. 

„Santara“, 
Baltų pr. 51, 
Kaunas 

2019 01 02–  
2019 12 31 

Veiklos įgyvendinimo rodikliai: 

1. Kokybiniai rodikliai:  
 tikslinė grupė, tikėtina, po truputį ugdysis 

savarankiškumą, kasdienius įgūdžius, 
gebėjimą apsitarnauti, kurie yra vieni iš 
svarbiausių aspektų žmogaus gyvenime;  
savąjį socialinį vaidmenį iš dalies gebės 
atlikti pagal esamas etikos normas tam 
tikrose situacijose.  

 Fizine veikla, mankštos, pritaikytos sporto 
šakos, sveikatos gerinimo užsiėmimai, 
kuriuose neįgalieji pagal judėjimo funkcijų 
galimybes gali dalyvauti savo mėgstamoje 
veikloje. 

 Užsiėmimų metu bus naudojamos  
metodikos: sensomotorinė stimuliacija, 
grupinės erdvinės užduotys, lipdyba tešlos 
plastilinu, tapyba ir piešimas ant 
šviečiančių stiklo molbertų, dailės terapijos 
tapybinės ir piešimo užduotys, koliažas, 
mišrios technikos (pvz. naudojant spalvoto 
vandens purkštuvus), tapyba ant vandens 
„ebru“, mozaikos kūryba. muilo gamyba 
(malonus ir saugus gaminti net vaikams. 
Dirbtuvėlių metu papasakosime apie muilo 
gamybą, kalbėsime apie saugumo gaires. 
Gaminimo būdas nesudėtingas). 

 Darbas su moliu/modeliniu, gaminami 

Dienos centro 
veiklos pratęstos 
nuo 2020-01-02 
iki 2020-12-31. 
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papuošalai, medaliai, įvairūs teminiai 
dirbiniai. Lipdant molį/modeliną svarbu ne 
tik procesas, bet ir rezultatas, kuris svarbus 
ir naudingas. Molis/modelinas padeda 
įveikti įvairias vaikų elgesio problemas. 
Skatinamas teigiamas kūrybinio proceso 
poveikis, kūrybinė saviraiška, 
individualybės kūrybingumo ugdymas, 
savarankiškumo ugdymas, užimtumas. 
Molio/modelino lietimas, spaudimas 
ypatingai svarbus taktiliniams pojūčiams, 
smulkiajai motorikai - suteikia galimybę 
bendrauti neverbaline kalba. 
Molis/modelinas suteikia galimybę proceso 
metu sukurti kažką iš nieko, transformuoti 
jau padarytą, keisti. 

2. Kokybiniai rodikliai: 
 Socialinis darbuotojas teiks pagalbą 

vykstant į įstaigas. Projekto dalyviai 
lydimi į polikliniką, ligoninę ar 
komisiją nustatyti specialiuosius 
poreikius. Taip pat lydimi į rajonines ir 
respublikines sveikatos priežiūros 
centrus, į viešąsias įstaigas. 

 Psichologinė pagalba, įveikiant kilusias 
problemas. Žaidimų terapija: socialinių 
įgūdžių, sensorinių pojūčių, emocijų 
valdymo, dėmesio koncentracijos ir 
reakcijos lavinimas. Individualios 
konsultacijos ir grupiniai užsiėmimai su 
suaugusiaisiais (šeimos nariais) ir 
vaikais. 

 

 
BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS INSTITUCIJOMIS: 

1) Lietuvos autizmo asociacija „Lietaus vaikai“ 

2) Paramos Fondas „Gerumo sparnai“ 

3) Asociacija „Laisvas žmogus“ 

4) Lietuvos samariečių bendrija Marijampolės skyrius 

5) Lietuvos Samariečių bendrija Vilniaus skyrius 

6) Reabilitacijos centras ,,Naujas gyvenimas“ 

7) VšĮ „Paramai šeimai Dzūkijoje“ 

8) VšĮ „TC Laisva valia“ 

9) RG vaikų labdaros ir paramos fondas 

10) Pakuonio pagrindinė mokykla 

11) Jungtinė sutartis su Kauno Prano Daunio aklųjų ir silpnaregių ugdymo centru 

12) Klaipėdos socialinių paslaugų centras 

13) Asociacija “Sėkmė Avansu“ 

14) Asociacija „Šiaulių rajono šeimynėlė“ 
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15) Asociacija „Šeimos židinys“ 

16) Pasvalio vaikų teisių tarnyba 

17) Kauno kartų namai 
18) Kauno socialinių paslaugų centras 

19) Klaipėdos socialinių paslaugų centras 

20) Raseinių kaimo bendrija 

21) Bendruomeniniai savarankiškumo namai „Kelkis“ 

22) Nuo 2019 m. kovo iki 2019 m. spalio mėn. Lietuvos autizmo asociacijos „Lietaus vaikai“ 
narė. 
 
 
 

VŠĮ „Ištiesk pagalbos ranką“ 

L.E.P. Direktorius    Arūnas Kavaliauskas 


