2016 M. VEIKLOS IR FINANSINĖ ATASKAITA
NEIŠNEŠIOTŲ NAUJAGIMIŲ ASOCIACIJA „NEIŠNEŠIOTUKAS“
Organizuoti renginiai: tėvų paramos grupės VUVL Neonatologijos centre, parodos „Ankstukai“
atidarymas Vilniuje, moterų ralis „Už laimėtą gyvybę“, Bendruomenės vasaros šventę, Pasaulinės
neišnešiotų naujagimių dienos šventę bendruomenei Vilniuje ir Klaipėdoje, edukacinę konferenciją
„Laimingos šeimos akademija“ Litexpo parodų centre, Kalėdinį renginį bendruomenei VUVL
Neonatologijos centre, Kauno klinikų Neonatologijos klinikoje, Klaipėdos universitetinės ligoninės
Akušerijos skyriuje, kasmetinė vieša akcija „Mezgu ankstukui“, asociacija dalyvavome Lietuvos
Neonatologų metinėje konferencijoje, vykdėme viešą paramos projektą „Ankstukai“.
Atstovavome Lietuvą tarptautinės organizacijos EFCNI (kurios nariais esame) organizuojamoje
kasmetinėje konferencijoje Miunchene vasario 26 dieną ir EFCNI darbo grupės dėl ES Naujagimio sveikatos
priežiūros standartų projekto susitikime Miunchene spalio 7 dieną.

Gavus Vilniaus miesto savivaldybės finansavimą, kartu su VŠĮ „Paramos vaikams centru“
Vilniuje vykdėme projektą „Saugaus tėvų – vaikų ryšio ugdymas“.
Neišnešiotų naujagimių asociacijos „Neišnešiotukas“ 2016 metais organizuoti renginiai:
01.31 Tėvų paramos grupės susitikimas VUVL Neonatologijos centre
02.23 Tėvų paramos grupės susitikimas VUVL Neonatologijos centre
02.26 EFCNI konferencija. Buvome apdovanoti už nuopelnus Lietuva.
03.15 Parodos „Ankstukai“ atidarymo renginys Vilniuje
04.18 Kengūravimo kėdžių pristatymas VUVL Neonatologijos centrui, Klaipėdos universitetinei ligoninei,
Kauno klinikų Neonatologijos klinikai.
04.23 Moterų ralio važiavimo organizavimas už ankstukus
04.26 Tėvų paramos grupės susitikimas VUVL Neonatologijos centre
04.30 Dalyvavome TV3 laidoje „Motinystės kaina“
06.11 Ankstukų vasaros šventė bendruomenei Vilniuje
09.24 Naktinis keturračių ralio už ankstukus organizavimas Klaipėdoje
10.07 Darbo grupės susitikimas EFCNI Miunchene (Naujagimio sveikatos priežiūros projektas ES)
10.20 Dalyvavimas konferencijoje PSO, Unicef Naujagimiui palankios ligoninės iniciatyvai 25 metai
10.27 Seminaras ankstukų tėvams „Saugaus tėvų-vaikų ryšio ugdymas“ su Paramos vaikams centru
11.03 Seminaras ankstukų tėvams „Saugaus tėvų-vaikų ryšio ugdymas“ su Paramos vaikams centru
11.07 Parodos „Ankstukai“ atidarymas Vilniaus savivaldybėje
11.11 Rankovių ir gultukų ankstukams rėmimo pristatymas VUVL Neonatologijos centre
11.14 Šviečiamoji akcija „Purpurinė savaitė“. LR Vyriausybės rūmų įžiebimas purpurine spalva
11.17 Pasaulinės neišnešiotų naujagimių dienos minėjimo proga dalyvavimas LRT „Labas rytas, Lietuva“
laidoje
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11.18 Pasaulinės neišnešiotų naujagimių dienos minėjimo proga Ankstukų ambasadoriaus Virgio Stakėno
apsilankymas VUVL Neonatologijos centre
11.19 Pasaulinės neišnešiotų naujagimių dienos bendruomenės renginys Vilniuje
11.20 Pasaulinės neišnešiotų naujagimių dienos bendruomenės renginys Klaipėdoje
11.24 Seminaras ankstukų tėvams „Saugaus tėvų-vaikų ryšio ugdymas“ su Paramos vaikams centru
11.25 Edukacinė konferencija „Laimingos šeimos akademija“, „Vaikų šalis“, Litexpo parodų rūmai
11.29 Tėvų paramos grupės susitikimas VUVL Neonatologijos centre
12.08 Seminaras ankstukų tėvams „Saugaus tėvų-vaikų ryšio ugdymas“ su Paramos vaikams centru
12.23 Kalėdinis apsilankymas VUVL Neonatologijos centre su Lietuvos vyriausiuoju Kalėda
2016 metų pradžioje asociacija turėjo 62.639,88 Eurų nepanaudoto finansavimo.
Per šiuos metus gauta 49.793,58 Eurų:
Paramos davėjas
Vilniaus miesto savivaldybės admin
Paramos fondas Gerų darbų dirbtuvės
UAB AbbVie;
Tradintek UAB
Propeller UAB
Tarptautinis maratonas VšĮ
Valstybinė mokesčiu inspekcija
Fiziniai asmenys

Suma, Eur
2500,00
25773,78
8174,00
1700,00
1056,88
355
9434,86
799,06

Pastabos
Projekto vykdymui

gyventojų 2% nuo GPM

Šiais metais asociacija patyrė 21.208,03 Eurų sąnaudų susijusių su vykdoma veikla ir perdavė
paramai medicininės įrangos ir kitų prekių už 65.712,73 Eurų.

2016 metais suteikta parama:
Vilniaus universiteto ligoninei: 6 kengūravimo kėdės, 39 vnt. lizdeliai naujagimiams, 36 rankovės
naujagimiams, CO2 monitorius su priedais, CPAP aparatas su drėkintuvu, čiulptukai naujagimiams, garso
aparatūra, SANTEC medicininė įranga.
Kauno klinikų Neonatologijos klinikoms: 10 kengūravimo kėdės, CPAP aparatas, 3 vnt. aukštos
tėkmės kvėpavimo rinkiniai.
Klaipėdos universitetinė ligoninei: 8 vnt. kengūravimo kėdės, 10 vnt. lizdeliai naujagimiams, 10
vnt. rankovių naujagimiams.
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Iš viso per 2016 metus sąnaudos sudarė 105.004,31 Eurų. Visos patirtos išlaidos susijusios su
tiesiogine asociacijos veikla:
Išlaidos
Darbuotojų darbo užmokestis ir su juo susijusios
išlaidos
Komandiruočių sąnaudos
Kuro išlaidos
Kitų mokesčių sąnaudos
Banko mokesčių sąnaudos
Administracinės išlaidos
Kanceliarinės išlaidos
Suteikta parama vertybėmis, prekėmis
Renginių organizavimo sąnaudos
Knygų, periodikos leidimo išlaidos
Delspinigiai

Suma, Eur
16461,39
2968,85
1744,91
32,50
94,33
3708,7
409,86
65712,73
11785,97
2085,00
0,07

Reikia paminėti, kad 7.051,81 Eur buvo išleista neišnešiotų naujagimių problemos švietimui, šios
išlaidos įtrauktos į rengininių organizavimo sąnaudas, administracines, knygų, periodikos leidimo išlaidas.
2016 metų pabaigai liko 7.429,15 Eur nepanaudoto finansavimo.
2017 metais planuojama tęsti vykdymo veiklą. Metų pradžioje planuojame pristatyti edukacinę –
metodinę knygą „Ankstukas“, organizuoti keliaujančią per Lietuvą parodą „Gimę su genijaus žyme“
Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Palangoje, Ukmergėje, Anykščiuose, Marijampolėje, Šiauliuose, Panevėžyje,
vykdyti paramos projektą „Ankstukas“, kartu su knygynu „Pegasas“ organizuoti paramos akciją, organizuoti
viešus ir bendruomenei skirtus renginius.

Asociacijos prezidentė
Asta Radzevičienė
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